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 معر�ف 
  یی ها یمار �هستند که باعث ب رو��کرونا و   یها روس�و )، WHO( جهان ص� سازمان�افته های اساس  بر 

گ
تا  گرفته  از �ماخورد�

ف ها در اصل ب روس�و  نیشوند. ا ) �SARS( د �حاد شد و سندرم تنف�) MERS( انه�خاورم مانند سندرم تنف� دتر �شد یها یمار �ب  نی
. نام کرونا اند  شکه هنوز ا�سان را آلودە نکردە اند در گرد  وانایت یشدە کرونا در ح شناخته روس�و  نی. چندشوند  و افراد منتقل � واناتیح
ف از واژە الت روس�و   سنفشامل تب، �فه ،  یمار �ب، عالئم جهان ص� سازمان یها افته�. طبق .است شدە گرفتهتاج   به معیف  corona نی

 
گ

و  ه�کل  ه�کفا  عدم، ، سندرم حاد تنف�بغل و  نهیستواند منجر به  � روس�و  نیا م�وخ ت�. در حاالت نهاباشد یم و مشکالت تنف� تن�
 و  ب�ماری های قلیب وعایی ، مانند �طان یمو �ضممزمن  یها یمار �ب یداراکه   افراد مسن و کسایف  ان�در م �ی مرگ شود. مرگ و م حیت 

 مار �بعطسه  ا ��فه  در  موجود  آلودە ذرات ق�از ط�  م�مستق د،�ی گ�م صورت قه�ط� به دو  روس�است. انتقال و  اد �، ز یو �ر  یها یمار �ب
 . چشم ا �دهان   یف یدست با قطرات آلودە و سپس لمس ب تماس ق�از ط�  م�مستق�ی غ ا �، هوا  در 

 به عنوان    یی را شناسا 2019سال  یکرونا  روس�و  یمار �از ب ید�ن�ع جد یف ی، مقامات چ2020 یجنور  7در 
�
 19 د �کوو کردند که بعدا

 حالت ک�را به عنوان  19 د �کوو   ،یجنور  30 خ�ــــجهان به تار  کل سازمان ص�  �ی اضطرار ،  دب تهیکم  شنهاد �شد. نظر به پ ینامگذار 
ف ب یها نگرایف  و  عامه صحت اضطرار  سازمان  ،2020 مارچ 11کرد. در   اعالمسفر و تجارت  ت�سفارش محدود بدون) PHEIC( المل� نی

 اعالم کرد.  �ی همه گ یمار �ب ک�را به عنوان  19 د �کوو جهان،   ص�

ف اول ور  24در افغا�ستان در  ابتال مورد  نی و انتشار آن در �ا�   19 د �کوو واقعات   ع�ــــ�  ش�. بعد از افزاد �گرد  د ی�در هرات تأ 2020 یف�ب
ف کشور، دولت کمپ ف و تجه یو تداو  ه�ص��شخ الت��سه جاد �ا د،�مرا�ز تج�  جاد �گشت و گذار، ا  ت�را همراە با وضع محدود د� آ�ا� نی  �ی
با  ه�ص�خجهان آغاز کرد. در ابتدأ دو مرکز �ش سازمان ص� یدر مطابقت با رهنمودها 19 د �کوو   ماران�ب یو تداو  ص�آنها بمنظور �شخ

 افزا دە�گرد  جاد �در روز ا ش�آزما 200 ت�ظرف
�
 14دود کرد و در حال حا�ف در ح  دا �و به سطح هشت زون توسعه پ افته� ش�بود که بعدا

 ��نظر به شش ساحه پال نیعالوە بر ا . دارند  ت�فعال کشور   �ا�  در  خصو� ه�ص��شخ مرکز  12همراە با  دولیت  ه�ص��شخ مرکز 
م وز  معر�ف   د �کوو   انض�م�  یمکلف به تداو  و خصو� در هردو بخش دولیت  صاحب صحت عامه، تمام مرا�ز ص� ر �شدە توسط مح�ت

 قیتطب جهت جامعهواقعات مشکوک به سطح  تماس ها غرض شناسایئ  ایب �بودە و همزمان رد ��نیکل  م�بر اساس اعراض و عال  19
  یمراقبت ها

گ
 . گردد �م ت�و متوسط تق�  ف�واقعات خف یبرا خان�

،  10 خ�ــــتا تار   ثبت بهکشور   ت�وال  34در  19 د �از کوو  نا�� مرگ  مورد  1,949و  افته�شفامورد  38,266مورد مثبت،  48,826دسام�ب
ف   ت�وال است.  دە�رس ف  که  باشد یم دارا در افغا�ستان  را موارد ن�ش�ت �ب ابتال مورد  17,293کابل با داشنت  7,844�س از آن هرات با داشنت

ف  ،  ەبود 2020سال  جوندر افغا�ستان در  ی�ی همه گ اول م�ج ک�پ. دارند  قرار  سوم و  دوم یها ردە در مورد  2,169مورد و قندهار با داشنت
 واقعات �ی س گراف  آن  از  بعد  که  داد �م �شان را  کاهش  2020 نوام�ب  اواخر  ا� �ی همه گ نیا ل�به دل مثبت و فویت  موارد که �س از آن تعداد 

 . است گرفته  بخود  را  یصعود �ی س افغا�ستان در 

 �ی اخ
�
ات یافغا�ستان ره�ب  جمهور اسال� س�کرونا، جاللتمأب رئ  روس�و  از  نا��  �ی و مرگ و م ت�واقعات مصاب ش�با توجه به افزا ا � اس�ت  ک��ی

ا�با  سمجل 9سلسله آن در حدود  به که  گرفتدست   یمبارزە با م�ج دوم کرونا را رو  ادارات  گر �د و سکتور صحت  یره�ب  سطح اش�ت
ی مقام عا� ر�است جمهوری دخل�ذ فت از چالش ر  ون�ی منظو ر� به افغا�ستان جمهور اسال� س�. جاللتمأب رئافت� ر �تدو   تحت ره�ب

که   نمودند  هارائ صحت سکتور  یره�ب  به را الزم  ات�م�ج دوم کرونا هدا ه�سکتور صحت در مبارزە عل یها ت�قابل ت�موجود و تق�  یها
ف ن پالن نیادر   . اند  شدە دە�گنجان  �ی

 مبارزە ر د صحت ستم�س پاسخد� ت�تق�  یبرا که  د �جد ��پال شش اول، م�ج از  شدە آموخته دروس روشنایئ  در  عامه صحت وزارت
 د �جد یها ��پال نیا و  شدە آموخته دروس داشت نظر  در  با  شدە ب�ترت پالن نیا  و  معر�ف  را  است الزا� کشور   در  کرونا   دوم م�ج ه�عل
�ــــخ م�شوند   و متمرکز بر بخش های ذ�ل میباشد  است شدە ه�ته دە ���  : که در بخش سوم این پالن بطور ف��

 ها تماس ایب �رد و  فعال ال�س��و  یاجرا . 1
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 خطر مفاهمه و  صحت یارتقا . 2
 البراتوارها توسعه و  ه�ص��شخ خدمات . 3
  ص� یمراقبت ها  . 4

گ
 و متوسط ف�واقعات خف یبرا خان�

 م�وخ و  د �شد واقعات یبرا یا شفاخانه خدمات . 5
 19 د �کوو   ه�عل مبارزە در  ص� خصو� سکتور  سه�م نمودن . 6

وزارت  ایه قابل تذکر است که این پالن در چهار بخش که بخش اول روی درس های آموخته شدە از م�ج اول، بخش دوم روی پ�ش بییف 
م های نظاریت در مبارزە با م�ج دوم  ف صحت عامه در مبارزە با م�ج دوم، بخش سوم روی اهداف ک� این پالن و بخش چهارم روی م�کان�ی

 تدو�ن �افته است.  متمرکز است

 از م�ج اول کرونا درس های آموختهاول:  بخش
را آموخته است. دروس آموخته شدە م�ج اول  یسلسله درس ها ک�کرونا در کشور   �عیصحت عامه افغا�ستان از مبارزە با ش وزارت

 م�ج موثر  ت�� یمد یبرا اند. بناءً  دە�گرد  درج کرونا   روس�و  اول م�ج با  مبارزە ضعف نکات و  قوت نکات عنوان ر �ز  کرونا   روس�مبارزە با و 
ند  ت�فعال ا��ث  تا  است از �ن کرونا،  روس�و  دوم سکتور حول ط�ح ت قیتطب. وزارت صحت عامه با با در نظرداشت نکات قوت صورت گ�ی

خواهد   م�است، ع دە�عنوان نکات ضعف درج گرد ر �رفع مشکالت که ز  یمشخص را برا یراهکارها ندە،یآ یافغا�ستان در سال ها ص�
 کرد. 

 نکات قوت: 

ف یپذ •  ع�ــــ� و اقدام  تانافغا�س سکتور ص� یره�ب  ت�ا��ث  و  ا��س یتوسط ره�ب  یجد د �تهد ک� به عنوانبحران کرونا  رفنت
 د �تهد ک�ا در ابتدا بحران کرونا ر  ا��س یره�ب  ستانانگل و  پا�ستان کا،��شمول ام�  کشورها   اد �تعداد ز  ک�(در آن مهار  یبرا

 قبول نکردند)؛ یجد
:  ایف به پنج مرحله از نظر زم توسط جاللتمآب ر��س صاحب جمهور  کرونا   روس�موثر بحران و  یبند ترس�م منحیف و مرحله •

اف به موجود رونا و ک  روس�و  �عیکاهش ش  �ی در سطح جامعه، اوج فال�ت و بحران، س روس�و  �عیبحران کرونا، ش ت�اع�ت
 ؛یگشت به حالت عادبر 

 Wholeکرونا (  روس�مهار و  یبرا دولت کل  وەیشاستفادە از  ا �مهار بحران کرونا  یبرا نمودن تمام ادارات دولیت  جی�س •
Government Approach؛( 

 Whole Societyکرونا (  روس�مهار و  یبرا جامعه کل  وەیشاستفادە از  ا �مهار بحران کرونا  ینمودن تمام اقشار جامعه برا جی�س •
Approachف استادان و معلم ن،ی، متنفذمساجد  کرام،  ی)، با استفادە از نفوذ علما  استفادە از رابطه  نی

�
و   و من�ب دا��ت مخصوصا

 ؛نمودن جامعه موثر بود  جیدر �س ب�خط و  ب�طب
 ها؛ ت�فعال ا�سجام غرض اضطرار  م� تهیکم  موقع به ت�فعال و  ل��شک •
ن از افغا�ستا اسال� یدولت جمهور  یره�ب  یو معنو  یدما قاطع ت�حما و  عامه صحت وزارت به الزم یها ت�صالح ض�تف�  •

 سکتور صحت؛
 کرونا؛  روس�و  بحران با  مبارزە یراستا در  آنها  مثبت عمل�رد  و  یت یوال  اضطرار  یها تهیکم  جاد �ا •
•  

گ
 کرونا؛  بحران مهار  یبرا ات�وال  و  مرکز  سطح در  ادارات و  ها  وزارت ان�و ارتباطات به�ت م هماهن�

 یبرا ها  تهیکم  نیا در  دولیت �ی غ و  دولیت  ادارات نمودن ل�دخ و  ات�، تدارکات و نظارت به سطح وال ��تخن یها تهیکم  جاد �ا •
 ؛کرونا   یت یاز پول وال  موجه و مؤثر  استفادە

 ش؛�خ�  اجتما� ت�عامه و انجام دادن مسؤول �ا�آ بلند بردن در  و چایپ  ، صویت یر �تص�  یها سهم فعال رسانه •
در  کرونا   روس�و  انتشار  ی�ی گجلو  صویت  یها ام�پو  166مرکز تماس  جاد �عامه (ا بلند بردن آ�ا� یبرا یاستفادە از تکنالوژ  •

 )؛مخابرایت  یتمام شبکه ها
� ۱۹ -د�شدە ک�  د �ثبت ارقام واقعات تائ یبرا نیآنال  ستم�س ک� جاد �ا • شدە  یبه معلومات جمع آور  و فراهم نمودن دس�ت

�   DHIS-2 ستم�منطقه س یکشورها  ت�(ا��ث   را محدود ساخته است)؛ ۱۹-د�به ارقام ک�  را ندارند و دس�ت
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ف تجه •  ه�تق�  یبرا یاد�بن یگذار   ه��ما ک�صحت عامه  د �جد یالبراتوارها جاد �صحت عامه و ا یحوزو  یالبراتوارها ت�تق�  و  �ی
ت عامه در ساختار صح یاد�بن اتی�ی البراتوار صحت عامه تغ ستم�س جاد �ا یبرا صحت عامه افغا�ستان است و� ستم�س
 باشد؛ افغا�ستان ندەیآ دهه ک� ص� یهایازمند�ن یشود و پاسخگو  نهادینهالبراتوارها  ستم�است تا س از �ن

 نتالتورها �، به خصوص استفادە درست از و ICU)( ژە�و  یتن در بخش مراقبت ها  500یبرا آموز��  یهاکورس  نمودن ر یدا •
 است؛ گذاشته  ژە�و  یها مراقبت یها بخش خدمات ت�ف�ک  یباال را  مثبت ات�ی تاث که  ضان�م�  یبرا

 �اضافه نمودن تق�  •
�
ها  یکشور   ک�در  ۱۹-د�ک�   ضان�م�  یتداو  یهزار �س�ت برا ک� با آن برابر با  یاشفاخانه یکه تعداد �س�ت

ف تع ارات�نصف مع ف  ت،�هزار تن جمع ک� یشدە است (برا ینی  0.5فعٌ�  است و� ارات��س�ت شفاخانه حد اقل مع ک�داشنت
 کشور موجود است)  ت�هزار جمع ک� ی�س�ت برا

  یها تهیکم  جاد �ا •
گ

 واقعات یداو ت تهیکم  ال�س،��و  تهی، کمعامه �ا�/آ خطر  مفاهمه تهیکم:  عامه صحت وزارت در  همآهن�
 همآهن تهی، کم ک�لوژست تهیکم  ،انتان از  ی�ی گجلو  تهی، کم)ها شفاخانه یها(مراقبت 

گ
  ە�ی وغ یالوژ �م�پدیو ا نسیسا تهی، کم �

 

 نکات ضعف: 

ف ب و  م� ارقام ل�تحل یبرا) State Epidemiologist( م�ست ژ الو �م�ايپد ا � م� نبود متخصص امراض انتایف  •  فراهم و  المل� نی
ا�ط  با  مطابقت در  شنهادات�پ نمودن ف متخصص یباال ش�ت �ب ءن (اتکا افغا�ستا�� ا  خار�ب  نی معلومات کم�ت تان افغا�س ط�که از ��

 درست صورت نگرفت)؛ یگذار پالن  و  شد وحشت جاد �گرفت که باعث اصورت   یها یف یشب�داشتند و سفارشات و پ
، ابد � � تقالان ا�سایف  ت افراز  و  خون از  که  کشندە  رو��و  مرض ک�(  بوال یا روس�و  انتان از  ی�ی جلوگ یاستفادە از راە کارها •

 مخصوص وەیش استفادە ، ۱۹-د�ک�   ضان�م�  جسد  کردن  عفویف  ضد  دشتکش، از  استفادە ،محافظیت  یمثٌ� استفادە از لباس ها
 روس�و  انتان از  ی�ی گجلو  یموارد استفادە از راە کارها و در بع�ف  کرونا   روس�و  انتشار  از  ی�ی جلوگ ی) براە�ی وغ ها  ت�م دفن یبرا

ف   قرار  ممن�ع(  انفلونزا   ). م�غ گوشت  و  م�غ تخم گرفنت
. بود  م�ت ک  جامعه در  واقعات عم�ٌ  و� کرد   جاد �ا مردم ان�م را  ش�ت �، وحشت بم�ج اول صورت گرفت یمفاهمه خطر که در ابتدا •

ف کمک از جامعه جهایف افواهات   ند،ینما ه�جمردم وحشت خود را تو  نکهیا یبرا   ت�هر م در بدل گونا�ون پخش نمودند (گرفنت
اتکدام   ) و�ە�ی وغ ۱۹-د�ک�   ضان�به م�  یزهر  یچکار �، دادن پ۱۹-د�ک�   ضان�بدن م�  یو فروش اعضا د �، خ� ۱۹-د�ک�  � اس�ت  ی�ی

 ؛کم�ت ساخترا   ص� ستم�س یتمام افواهات اعتماد مردم باال نیافواهات موجود نبود که ا ت�� یمد یواضح برا
ف م محافظیت  لباس از  استفادە با  ص� کارمندان  تا  ص� کارمندان  یبرا خطر  مفاهمه یها ام�عدم استفادە از پ •  و  ت�مصاب نا�ی

 ساختند؛� کم�ت   را  کرونا   روس�و  از  نا��  �ی م و  مرگ
ف (وا�س ص� استفادە از خدمات اسا� ،کارمندان ص�  ان�م شدە جاد �ا ترس ا �از باعث ترس مردم  • قبل از  ی، مراقبت هانی

خدمات  یتقاضا برا جاد �ا یبرا مدت زمان طوالیف  ک� یکه برا  داشت �ی گچشم کاهش)  ە�ی وغ والدت، والدت ها در مرا�ز ص�
 د؛�ی گصورت   د �با ت�فعال اسا�

 صورت ی�ی گلو ج یی کرونا در مرحله ابتدا  روس�و  ع�ــــانتشار � که از   ال�س��و  یو کارا گو ، پاسخ�ی گهمه   ستم�س ک�نبود  •
 گرفت؛�م

 با  عامه صحت یها البراتوار  بودن مختلط و  حوزە هشت ا � شش در  اقل حد  عامه صحت یها البراتوار  منظم ستم�نبود س •
 ار ��س ەگرفته شد  یکه باعث شد نمونه ها  البراتوارها  ن�در   19-د�ک�   ه�ص��شخ مواد  کمبود   و  ها  شفاخانه یمعالجو  یالبراتورها

 مفقود گردند.  حیت  ا �شوند و  ص�ناوقت �شخ
فراهم نمودن  یبرارا که دا�ش و مهارت الزم   د �جد و استخدام کارمندان ص� ۱۹ -د�ک�   د �جد یوارد ها ا �شفاخانه ها  جاد �ا •

ف (چ را نداشتند  ۱۹-د�ک�   م�وخ ضان�به م�  خدمات ص� نه را از شفاخا با تج��ه ص� م�ت کرد و�  جاد �را ا د �شفاخانه جد نی
 ؛)ندرا فعال ساز  د �جد یساخت تا شفاخانه ها جیموجود �س یها

مثٌ�  جن�آ�س د �گاە تولبدون دست �ی شفاخانه در چند سال اخ نیو اعمار چند 19-د�ک�   یها شفاخانه در  جن�کمبود آ�س •
 است؛ دە�گرد  عمار ا جن�آ�س د �تول یگاە مرکز بدون دست ە�ی وغ نهیم نو یع شفاخانه د،�زا خی، شفاخانه ششفاخانه افعان جاپان 
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ف پائ • ف یپذ ی) براICU( ژە�مراقبت و پروژە  ینبودن بخش ها و آمادە نتالتور �در بخش استفادە از و  کارکنان ص�  ت�بودن ظرف نی  رفنت
در برنامه ا�مال تخصص وزارت صحت عامه و  Hospitalist ا � Intensivistو نبود پروگرام تخصص  ۱۹-د�ک�   م�وخ ضان�م� 

 ؛عا� الت�ا�مال تخصص وزارت تحص
ف  ل�دخ •  ؛��پاند یدر ابتدا 19-د�کوو   ضان�م�  یتداو  و  ص��شخ غرض خصو� سکتور  �ساخنت
  خدمات عرضه پروتوکول ت�موجود عدم به نظر  و  ها  دگاە�تج�  جاد �ا •

گ
متوسط  ف،�از جمله خف 19-د�ک�   ضان�م�  تمام ،خان�

 کردە بود؛  جاد �سکتور صحت ا یباال که بار اضا�ف   شدند ��س�ت م م�/وخد �شد ضان�برعالوە م� 
ان تج��ه کار برا تعداد کارمندان ص� ک� یر یپذ ت�مسول از  ز �گ�  •  دا��ت

�
-د�ک�   یها در شفاخانه ف�انجام دادن وظا یمخصوصا

ف پا یشاخص برا ک�که   ۱۹ الق طبابت اخ ارات�مع ژە�به و  و خصو� دولیت  طیب  یپوهنتون هاآموزش در  ارات�معبودن  ینی
   دهد �را �شان م کارکنان ص�  ان�م

  کرونا   روس�بحران و  •
�
که   . نبود وضاحت خ���ت باعث شد یو بعد اقتصاد ، بعد اجتما�: بعد ص�و دارد  داشت بعد  سه عمدتا

  �خدمات ص ت�ف�کن  باعث خراب شد گر �د اتمداخالت ادار  یو در موارد کنند تمرکز   ش�ت �ب بعد ص� یتمام ادارات باال
 ن�ش�ت �ب فطر  د �ع از عد (ب ساخت ش�ت �ب را  کرونا   روس�و  انتشار  که  گرفت  صورت گر �د بعد  دو  یباال کم�ت   تمرکز  جه�نت در  و  د �گرد

  )؛م�داشت اول م�ج در  ما  را  واقعات
ف ، تجهدوا  تدارک یبرا ف�و�سیجهان و  ص�استفادە از سازمان  •  در  صتخص سازمان، دو  نیها. االبراتور  م��ف  مواد  و  ات�ی

 باشند � تخصص یدارا ��تخن بخش در  تنها  و  نداشته را  تدارکات بخش
 یبرا یعاد حاالت  تدارکات �ی گوقت پروسه از  استفادە و  اضطرار  حاالت  تدارکات شدە ف�تع� عدم درک و عدم استفادە از قانون  •

ف چن در  تدارکات  ژە؛�و  و  اضطرار  حاالت  نی
ون�ک ستم�س ت�عدم موجود • مواد با  یوزارت صحت عامه و فرار از ثقلت موجود یمواد در ستا� مرکز  یموجود ال��ت

 کاغذ  بر  مت� ستم�در س ثبت  ت�محدو 

 روناک  روس�و  دوم م�ج به د� پاسخ به رابطه در  عامه صحت وزارت یف یشب�پدوم:  بخش
پ�ش بییف ها وزارت صحت عامه غرض پاسخ د� مؤثر  به م�ج دوم و�روس کرونا � سه سنار�و توضیح م�شوند. سنار�وی اول بر مبیف 
ارقام �و�ال�س از واقعات ابتال و مرگ و م�ی نا�� از و�روس کرونا در م�ج اول توضیح گرد�دە، در حال�که سنار�وی دوم و سوم بر اساس 

�ــــح م�گردند.  IHMEوزارت صحت عامه و مودل  یمولوژ �د�اپ تهیکم  یف یشب�پ یها مدل  صورت گرفته است که ذ�ً� هر �ک ���

 :اول یو �سنار 

ف اول عامه صحت وزارت ال�س�مطابق ارقام �و  ور  24 در 19 د�ک�  واقعه نی با توجه به عدم  .د�گرد تثب�ت افغا�ستان در 2020 یف�ب
 واقعه گزارش گرد�د   2,264 ستم�در هفته بهفته وار شدە  د ی�واقعات تا ،آغاز پاند�موجود�ت معاف�ت در نزد شهروندان در 

�
 که بعدا

 دو�ارە س�ی نزو� را بخود گرفته و در واقعات  سپس). ��( قله م�ج اول پاندرس�د واقعه   5,137به  23هفته  درهفته وار واقعات تعداد 
در کشور  19واقعات کوو�د  ،میباشد باز شدن مکاتب و پوهنتون که مصادف با   40از آغاز هفته . گزارش گرد�د  رقم ن�به کم�ت  40هفته 

وع م�ج دوم)  و  دو�ارە س�ی صعودی را بخود گرفته گزارش   111 �ی و  مرگ وم 1,654تائ�د شدە هفته وار  تعداد واقعات 49هفته  در ( ��
ف م ،سنار�و در این . گرد�دە است  ش�پ یبرا)  23م�ج اول ( هفته  بعد از قله یشدە البراتوار  د ی�تا 19و�د کاهش  روزانه  واقعات  کو   ان�ی

ف و م ندەیشش هفته آ یبرا 19وو�د کتعداد واقعات   یف یب استفادە شدە است.  م�ج اول 27بعد از هفته  �ی کاهش  واقعات مرگ و م  ان�ی
ی) مصادف  49اول را مبیف قرار ده�م، پ�ش بییف م�گردد که ا�نون (هفته  هفته را در برگرفت و ا�ر مدت م�ج 12چون م�ج اول  همه گ�ی

س�ی نزو� را بخود  2021 دسم�ب  سوم هفته در �ب �تدر  بصورت واقعات تعداد است ممکن و دوم) بودە به هفته ششم م�ج دوم (قله م�ج
واقعات  �ی ش چشم گشاهد کاه�ست های البراتواری در مقا�سه با ظرف�ت فع� افزا�ش �ابند، ممکن افغا�ستان  که�درصورت .اخت�ار نما�د

 .نباشد
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 : و سوم دوم یو �سنار 
 : که  است شدە یف یب ش�، پIHMEوزارت صحت عامه و مودل  یمولوژ �د�اپ تهیکه توسط کم  یف یشب�پ یها مدلبا استفادە از 

واقع خواهد شد،  2021 یجنور  اول(مودل وزارت صحت عامه) در هفته  یف یشب�نظر به پ 19 د �) واقعات کوو Peakاوج قله ( . 1
ور  ک�) پIHME( گر �مطابق مودل د و�  واقع خواهد شد؛   2021 یواقعات در ختم ماە ف�ب

 بود؛ خواهد  اول م�ج از  ش�ت �ب دوم م�ج در  واقعات تعداد  که  است کردە  یف یب ش�هر دو مودل پ . 2
 مدو  م�ج ان�ج�  در  که�حال در  شد، د �تائ یالبراتوار  مثبت واقعه 5000 حدود  واقعات، اوج هفته طول در  و  اول، م�ج ان�در ج�  . 3

 د؛�رس خواهد  مورد  9000 حدود  به واقعات اوج، هفته طول در  که  شود � یف یشب�پ
 ش�پ مطابق و  دارد  را  هفته در  ۱۹-د�ک�  ض�م�  2000 ا� 1500 نمودن �س�ت  یی توانا افغا�ستان ص� ستم�س فع� ت�ظرف . 4

 ش�ت �ب کشور   ص� ستم�س فع� ت�ظرف از  ضان�م�  تعداد ) دسام�ب  دوم هفته با (مصادف  51 هفته در  دوم، م�ج یبرا ها  یف یب
 )؛Overwhelmed( کرد   خواهد  مواجه یجد چالش با  را  ص� ستم�س که  شد  خواهد 

ور  (هفته اول دسام�ب ا� 58هفته  ا� 50از هفته  . 5   خواهد  قرار  19 د �کوو   ضان�م�  فشار  ر �ز  ص� ستم�س) یهفته اول ف�ب
 گرفت؛

 : است شدە یبند درجه ل�ذ مراحل به زمایف  لحاظ از  کرونا   روس�م�ج دوم و  . 6
a . ؛۵۱هفته  ا� ۴۵مدت دو ماە ادامه خواهد داشت (هفته  یکه برا  ۱۹-د�ک�   مثبت واقعات یصعود �ی س( 
b . ف س تحت ف و م ص� ستم�فشار قرار گرفنت ها ان�ی ف مدت، م نیا که �  ۱۹-د�ک�   یشفاخانه ها یاشغال �س�ت واقعات  ان�ی

 �مرحله تق�  نیو ا د �حد خواهد رس ن�به بلندت� 
�
 )؛۵۸هفته  ا� ۵۱دو ماە طول خواهد (هفته  با
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c . یعاد حالت به مصئون برگشت و  نزو� �ی س )Safe Opening( ادامه خواهد  یسه ماە بعد یکه احتماٌ� برا
 به بعد) ۵۹داشت ( هفته 
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 مقاصد و  اهدافسوم:  بخش
�ک مبارزە با کرونا بمنظور  راهکار، ا � پالن نیا ک�  هدف � ات�ی ی اس�ت ف کمر س ی�ی جلوگبرنامه ر�زی ره�ب و عبور موفقانه  ص� ستم�از شکسنت

 . است متمرکز  ل�ذ مقاصد  یبه آن رو  ایب �که بمنظور دست   باشد یکرونا در کشور م  روس�از م�ج دوم و 

 مشخص مقاصد 

 ها تماس ایب �رد و  فعال ال�س��و  یاجراو تداوم  ت�تق�  . 1
 صحت و مفاهمه خطر یارتقا ت�تق�  . 2
 البراتوارها توسعه و  ه�ص��شخ خدمات ت�ظرف بردن بلند  . 3
  یها مراقبتا�جاد و توسعه   . 4

گ
 متوسط و  ف�خف واقعات یبرا خان�

 م�وخ و  د �شد واقعات یبرا یا شفاخانه خدمات ت�تق�  . 5
 19 د �کوو   ه�در مبارزە عل ص� سکتور خصو� سهم ت�تق�  . 6
ف وا�س یساز  فراهم . 7  در معرض خطر ر اقشا برای 19 د �کوو   نی
 ��لوجست موقع به و  مؤثر  یها ت�حما بهبود  . 8

ی ک�:   هدف ات برنامه ر�زی ره�ب � اس�ت  کرونا  با  مبارزە ک��ی
 �رس بمنظور 

گ
افغا�ستان  جمهور اسال� س�سکتور صحت، جاللتمأب رئ پاسخ د� ت�موجود و  بلند بردن ظرف یدرست به چالش ها د�

ات یره�ب  � اس�ت ا به و بطور منظم هدا�ت الزم را غرض پاسخ د� به�ت به م�ج دوم کرون مبارزە با م�ج دوم کرونا را در دست گرفته است ک��ی
ی  ت�فعال عامه صحت وزارت ،مقام عا� ر�است جمهوری ات�هدا نظرداشت در  با . سکتور صحت و سایر ادارت ذی��ط ارائه م�دهند  ره�ب

وزارت  عمو� یرؤسا است�را تحت ر  ��پنج گانه تخن تهیکم  م،�ساعته تنظ 24مرکز سوق و ادارە حاالت اضطرار و کرونا را به شکل  یها
 یرؤسا ات،�وال  یرؤسا ،یمرکز  یرا با رؤسا همه روزەو مجالس منظم  جاد �ا ات�در سطح وال  آندوم  یصحت عامه در مرکز و قدمه ها

 مرکز د �نمایم ر �از عمل�رد سکتور صحت تدو  ی�ی گ�به منظور پ و خصو� شفاخانه ها دولیت 
�
 سوق مرکز  در  �م سطح در  هم تماس. ضمنا

  داشته تماس ایب �رد و  19 د �کوو   متوسط و  ف�خف ماران�ب یبرا مشوریت  خدمات ارائه غرض ات�وال  در  و  کرونا   و  اضطرار  حاالت  ادارە و 
 . است گرد�دە  جاد �ا گان

 
 سوق و ادارە حاالت اضطرار و کرونا  مرکز 

م مقام طرف از  م�مرکز سوق و ادارە حاالت اضطرار و کرونا بطور مستق  و  وقس مرکز . گرد �م یره�ب  و  ت�� یمد عامه صحت وزارت مح�ت
 �رس یها ت�فعال تمام کنندە  هماهنگ کرونا   و  اضطرار  حاالت  ادارە

گ
ف المل� مباشد   اضطرار  حاالت  به د� کأ م� و بنی  همچنان و  با ��

 و  �طادارات ذی� / خانه ها  وزارتسایر  با  همچنان و  ات�وال  و  مرکز  سطح در  عامه صحت وزارت یها پارتمنتید ر یسا با  را الزم  ارتباطات
ف تأم آن یها قدمه  . د �نمایم نی

 
 مرکز سوق و ادارە حالت اضطرار و کرونا مسئوول�ت های عمدۀ

ف تأم •   ارتباط نی
گ

 یت یو وال  و ساختارها در سطح م� دخل�ذ یها پارتمنتیبا تمام د و هماهن�
  م��وطه، ینهادها تمام از  منابع جی�س •

گ
کأ  با  هماهن�  صحت سکتور  از  ت�حما غرض ��

ف ب مقررات طرزالعمل قیتطباز  نانیاطم حصول •  پاند� ان�ج�  در  ص� المل� نی
 دە�د ب�آس مناطق از  شدە ارجاع معلومات ل�تحل و  د �توح •
 و  •

گ
ف تأما�جاد هماهن� کأ  با  ارتباط نی ف ب و  م� ��   المل� نی

 (تنظ�م فعال�ت کارمندان در شفت های مختلف) ساعته فعال�ت های مرکز سوق و ادارە 24تنظ�م  •
ا� فعال ادارات ذی��ط 19تنظ�م جلسات اختصا� کوو�د  •  و حصول اطمینان از اش�ت
ی گزارش کمیته های پنج گانه  •  به چالش های مط�ح شدە پ�گ�ی

گ
 و حصول اطمن�ان از رس�د�

ی وزارت صحت عامه و حصول اطمینان از اجراآت به م • ی اوامر ره�ب  وقعپ�گ�ی
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 و شهروندان 19ساعته) مرکز تماس در سطح م� و والییت غرض ارائه مشورە های الزم برای م��ضان کوو�د  24مدی��ت دوامدار ( •
 

 تق��ت و تداوم اجرای �و�ال�س فعالت و رد�ایب تماس ها: اول مقصد 
 جامعه:  ال�س��و  ا � مراقبت

ان خصو� ق�در سطح جامعه از ط�  ال�س��و شبکه  ک� جامعه  یو شوراها و یجامعه، شبکه پول کارکنان ص�  ،مرا�ز ص� ،مح� دا��ت
ف � یبرا ال�س��و  ع�ــــ�  د� پاسخ یها م�ت ا � RRT. تعداد شد  خواهد  ت�و تق�  جاد �ا  طابقم خطر  پر  مناطق تمام به فعال واقعات افنت
 م�ت و  افغایف  احمر  هالل ت�جمع ار �س یها م�واقعات و رجعت شان، از ت افت�در  ش�ت �ب ت�. به منظور تق� افت� خواهد  ش�افزا از �ن

 . شود �م استفادە و یپول ال�س��و 
 :   EPHSو  BPHS کنندە  قیتطب موسسات یها ت�لمسوو  . 1

 وزارت صحت عامه یها ��مطابق با پال در تمام مرا�ز ص� COVID 19در مورد  ال�س�نظارت روزانه بر �و  •
 COVID-19 یفعال و منفعل جامعه برا ال�س��و  ستم�س جاد �ا •
 کشور  یمسافران در نقاط ورود Screening ا � یانجام غ��الگر  •
 وزارت صحت عامه و م� ینمونه موارد مشکوک و انتقال آنها به البراتوار حوزو  یجمع آور  •
  COVID-19در مورد  آر آر یت  م�ت یاعضا و  CHWsاز جمله  آموزش کارکنان ص� •
 شدە د ی�تا و  ��نیکل  مشکوک گانداشت تماس ایب �رد •
کت در تحق • � مردم که  مناط�ت  در  ژە�و (به  یساحو  قات���  )ندارند ص� خدمات به دس�ت
 از مرا�ز ص� ض�قبل از خروج م�  البراتور  به آن ارسال و  ضان�م�  ی�ی گ�پ ا � یب یتعق ینمونه ها یآور  جمع •
 ص� مرا�ز  تمام به ال�س��و  یلست ها نیفورم ها و ال  ر یساواقعات و  ف�تع�  یفورم ها ع�ــــتوز  •

 : و یپول ال�س��و  ستم�س . 2
 نتیفوکل پا کهی�را در �ا� کشور انجام خواهد داد. از آنجا نظاریت  یها ت�مأمور  WHO ا �جهان  سازمان ص� و یپول م�ت •

ف و همچن COVID-19 ال�س��و کنند، از عمل�رد   � د �در مرا�ز بازد و یاز واقعات پول و یپول یها س بودن تع�  نی  ف�در دس�ت
 . ابند � � نانیواقعات به روز اطم

  ال�س�تا ارقام و راپور واقعات مشکوک را به �و  کنند �م ر یآموزش دا (PEI) ا � کیف   شه�و ر  یساز  من�ا م�ت ی، براWHO و یپول م�ت •
 گزارش دهند. 

ف همچن و یپول م�ت •  ت�از جمله افراد داوطلب را در سطح وال  )Para medicalو  کارکنان ص�  ه�(کل راپور د� یشبکه ها ه�کل  نی
 . هند د گزارش  یت یوال  ال�س��و  م�ت به و  داشته نقش مشکوک موارد  کشف  در  بتوانند  آنها  تا  دهد �م آموزش منطقه و 

 : HMIS �ان�آف یها ت�مسوول . 3
 درا دار  COVID-19 DHIS2داشبورد  یو نگهدار  ل��سه ت�مسوول HMIS م� م�ت •
 نانیاطم BPHS یها NGO ق�از ط�  DHIS2را به عهدە دارد و از ورود ارقام به  ت�نظارت بر وال  یره�ب  ،یت یوال   HMIS � �آف •

 کند.   حاصل �
) یصفر  گزارش  مولش(به  روزانه د� گزارش  ت�مسول که  یخصو  و  دولیت  یها ک�نیکل  شمول به ص� مرا�ز  تمام از  لسیت  ه�ته •

ف  ک���  و  دارند  عهدە بر  را   ات�وال  در  ال�س��و  �ان�اف با  لست نیا ساخنت
و  ل�م�ا ا �و  ل�مبا ق�کنندە از ط�   قیاز تمام موسسات تطب یصفر  موارد  شمول به مشکوک موارد  روزانه گزارش  یآور  جمع •

ف   ک���   ات�وال  ال�س��و  �ان�شدە با آف مدغم یها گزارشساخنت
 مشکوک موارد  مشاهدە صورت در  ات�وال  ال�س��و  �ان�آف به یفور  د� اطالع •
  و دولیت  خصو� با تمام مرا�ز ص� 19-د�کوو به روز شدە موارد   ف�تعار  ع�ــــاز توز  نانیاطم حصول •
•  

گ
 موارد مشکوک  ینمونه ها یجمع آور  یالبراتور برا تهیبا کم هماهن�

 : خصو� سکتور  یها ت�مسئول . 4
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ف آ ک��� و  خصو� مرا�ز ص� ه�از کل یصفر  موارد  جمله از  ک�نیتمام موارد مشکوک/ واقعات کل یجمع آور  • ن با ساخنت
 به شکل روزانه  ات�وال  ال�س��و  �ان�آف

 در صورت مشاهدە واقعات مشکوک یت یوال  ال�س��و  � �به آف یفور  د� اطالع •
  خصو� یها ک�نیدر تمام شفاخانه ها و کل COVID-19 ال�س��و  ستم�س جاد �در ا کمک •
  DHIS2 ق�از ط�  خصو� یدر البراتوار ها شدە انجام COVID-19 یها �ستتمام  گزارش •

 ): م� ت�امن و  س�پول ، اردو ( یت یدر سکتور امن خدمات ص� بخش یها ت�مسوول . 5
 ک��� و  DHIS2 ق�از ط�  نظا� یاز همه شفاخانه ها یت صفر واقعا شمول به ن�یگزارش روزانه موارد مشکوک/ کل  یجمع آور  •

ف گزارش مدغم به آف  روزانه صورت به یت یوال  ال�س��و  � �ساخنت
  ال�س��و  یت یوال  � �موارد مشکوک به آف یفور  د�  اطالع •
  DHIS2 ق�از ط�  نظا� یدر البراتوار ها شدە انجام COVID-19 یها �ستگزارش تمام  •

 )CBHC( جامعه بر  مبتیف  یها مراقبت یها ت�مسوول . 6
 در جامعه  19 د �کوو   ال�س��و  بهبود  نهیوزارت صحت عامه در زم یها ت�فعالاز  ت�حما •
 در صورت مشاهدە موارد مشکوک ال�س��و  یت یوال  � �به آف یفور  د� اطالع •

 : (NDSR Officer) ال�س��و  یت یوال  یها � �آف یها ت�مسوول . 7
  ت�را در سطح وال  COVID-19 ال�س�م��وط به نظارت و �و  یها ت�فعال یره�ب  •
  قیتطب یها NGOsها ،  RRT/  ار �س یها م�ت ق�از ط�  ت�شدە در سطح وال  د ی�در مورد واقعات مشکوک و تا برر�و  یره�ب  •

 اندرکاران دست ر یو سا BPHSکنندە 
ف گزارش اپ ک�و ��  ه�ته •  داشتگان، تماس یب ا�رد ،یغ��الگر  به م��وط اطالعات شامل یار �مع شکل به  روزانه ک�ولوژ یدم�ساخنت

 البراتوار و جامعه ال�س��و  و  نظارت
•  

گ
 نمونه ها هستند.  یکه مسوول جمع آور   و پرسون� برر� م�به ت PPEو  ی�ی نمونه گ یها KITو تدارک  ه�در ارتباط ته هماهن�

ف تمام دستورالعمل ها ک���  •   BPHS کنندە  قیتطب موسسات با واقعات  ف�تع�  ال�س،��و  یساخنت
 ت�در سطح وال  ال�س��و  تهیجلسه کم یبرگزار  •
 مشکوکموارد  بخاطر برر� آنها  ف�توظو  ت�در سطح وال  RRT یها م�ت یره�ب  •
  در جامعه  ص� کارکنان  ق�از ط�  COVID 19 یبر جامعه برا ال�س��و  ش�افزا •

گ
 کنندە   قیبه موسسات تطب هماهن�

 گردد  ات�در وال  �سال ��و  ستم�مواد به س گر �و د ی�ی مواد سمپل گ ع�ــــدر توز  ع�ــــ�� که باعث   تدارکایت  یپروسه ها یساز  سادە •
  ات�وال  در  ی�ی گ  سمپل مواد  ص�تخص قسمت در  مشخص ��پال جاد �ا •

 : ARI and Pneumonia Surveillance ا �و بغل  نهیس ال�س�و �و  انتانات حاد طرق تنف� . 8
 .خواهد کرد ه�تق�  Sentinel Sites ق�و بغل را از ط�  نهیو س انتانات حاد طرق تنف� ال�س��و بخش  ال�س،��و  پارتمنتید

 19 د �واقعات مشکوک کوو  و گزارش د� شناسایئ  •
 و خصو� ها توسط تمام مرا�ز دولیت  ��د�اپ  گر �و د 19 د �مرض کوو  گزارش د�  یبرا مقررە م� جاد �ا •
ف اجرات تع یمجازات و مکافات و پرداخت به اساس اجرات توسط شاخص ها تسمیس جاد �ا •    ال�س��و  ستم�شدە س ینی
 واقعات قیتحق تماس، ایب �رد ارقام، نمودن وارد  ،19 د �کوو    مشکوک واقعات د� گزارش  مورد  در مرتبط ص� کارمندان  آموزش •

 ی�ی گ  سمپل و  مثبت
 ی�ی گ  م�تصم یبرا ارقام از  استفادە . 9

کا و  منتپارتید یها ت�صالح و  ف�وظا نمودن مشخص با  یت یوال  و  م� سطح به پاند� پاسخد� یبرا طرزالعمل انکشاف •  ی��
  عدم ،یفو �وظ تداخل از  تا  م��وط

گ
  و  هماهن�

گ
 د�آ عمل به ی�ی جلوگ ی�ی گ  م�تصم درمراجع چندگان�

 گزارش  و  ارقام ار و  هفته مرور  توسط نیا که  ال�س��و  ستم�س به دبک�ف و  ها  پروگرام توسط ال�س��و  معلومات از  استفادە •
کا تمام حضور  با  و  ال�س��و   شود�م حاصل ص� ی��

  ی�ی گ  م�و تصم ها پروگرام برر� یبرا اجراات یها شاخص از  استفادە •
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  : تماس داشتگان ایب �رد

ف �تماس افراد مشکوک و  ی�ی گ�پ یبرامتمرکز  ش�ت �برد�ایب تماس داشتگان  در صورت بروز  نکهیا ا �و  یواقعات ثانو  ا � د �واقعات جد افنت
 شدە است.  ن�افراد مشکوک تدو  مصووناست. پروتوکل انتقال  واقعات نیا ت�� یمدو  19 د �کوو   یو �شانه ها م�عال 

 آن حل یبرا انه�ی شگ�پ یها راهکار  و   تماس ایب �رد ارقام ت�ف�ک  در  مشکالت رفع •
 جانبهدو  د�پاسخ ستم�س ه�و تق�  ات�به وال  داشتگانتماس  ایب �مورد رد ر از طرف مرکز د نظ��اتکردن   ک���  •
کا ایب �رد غرضتلفون ها  ت�د�ک�   نه�ه�  نمودن فراهم •   ص� یتماس توسط دولت و ��
  ه�تق�  و مثبت  واقعات) ان�(افراط مرتبط با مبتال  یتمام تماس ها ایب �رد •

گ
 ات�وال  در  کنندە  قیتطب یها انجو  با  هماهن�

 

  خطر  مفاهمهصحت و  یارتقاتق��ت : دوم مقصد 
 یذار هاخصوص گشت و گ در هوشمندانه شود اقدامات محدود کنندە  � ه�توص ،بخش ص� ت�و ظرف �ف �م�  با توجه به بار فع�

ور �ی غ اتد �ی سطح ممکن قرار گ ن�در کم�ت  و خصو� عمو� یاعمال شود و مکانها ی�ف � . وزارت صحت عامه اس�ت خطر  اهمهمف یها ی�ی
و  لیت ر دو بخش سکتو  عامه، صحت وزارت. کرد   خواهد  اعمال بطور تدر��ب  را  از �مورد ن موجودە را دو�ارە مرور کردە و اقدامات اصال�

تفادە از جمله اس اقدامات محافظت شخ� انجاممتمرکز شوند و از  خطر  مفاهمه یها برنامه یکند تا رو   � ب�موسسات همکار  را ترغ
ف دست ها اطم از ماسک، فاصله اجتما�  . کنند   حاصل نانیو شسنت

 اقدامات 

 د �ارتباط و تعامل مداوم تجد ق�و حفظ اعتماد با مردم از ط�  جاد �خود را با هدف ا خطر  مفاهمهوزارت صحت عامه مداخالت  . 1
 د �جدت نیو سواالت متداول را برطرف کند. ا عات�سو تفاهم ها، اطالعات غلط، شا ق،�ط�  نینظر و به روز خواهد کرد تا از ا

 . باشد یم درست توقعات ص� ت�� یو مد محافظیت  یمردم به رفتارها ب�و ترغ ق�نظر شامل مداخالت بخاطر �ش� 
2 .  

گ
ف را تضم و خار�ب  سکتور عامه  و همکاران داخ� رانبا همکا وزارت صحت عامه ارتباط و هماهن�  SOP ه�هکند که شامل ت  � نی

  یها برا
گ

کا ر یبا سا خطر  مفاهمه یها ت�فعال هماهن� ف . همچنشود  �پاسخ دهندە  یسازمان ها و ��  امهع صحت وزارت نی
ف کان�م  عامه تصح وزارت فوق، ف�وظا کنار   در . دهد  وند یپ بهم را  مح� و  یا منطقه ،م� ارتباطات تا  کرد   خواهد  جاد �ا ��ی

 یارتقا تاس�ر  اختصا� منابع ق�ط�  از  امر  نیا. کند   � هماهنگ و  یره�ب  م� سطح در  را  ها  ام�پ انتشار  و  یسازگار  ، ه�ته
 . شد  خواهد  هماهنگ و  افته� سازمان عامه صحت وزارت صحت

اطالعات غلط فعال خواهد کرد. وزارت صحت  ت�� یو مد نانیرفع عدم اطم یرا برا مختل�ف  یعامه، کانال هاوزارت صحت  . 3
ف عامه مکان و  جم� یکند که شامل نظارت بر رسانه ها  را فعال � COVID-19م��وط به  عات�شا نظارت و پاسخ د� یها م�ی
ات دبک�جامعه و استفادە مداوم از ف یها و نگرایف  ضان�از م�  ص� یکارکنان مراقبت ها  دبک�ف ،اجتما� � در اس�ت  یها ی�ی
 است.  خطر  مفاهمه

وز شدە منظم و به ر  یی خواهد داد که شامل ارائه راهنما ش�کارمندان افزا  یرا برا یساز  ت�ظرف یها ت�وزارت صحت عامه فعال . 4
 است.  همکار  موسسات ر یسا و  خطر  مفاهمه یها م�ت یبرا

  یت یامن ،یعوامل اقتصادوزارت صحت عامه  . 5
گ

خود در نظر خواهد گرفت.  خطر  مفاهمهرا در مداخالت  اجتما� - و فرهن�
نا  یوزارت خانه ها هماهنگ خواهد شد تا جنبه ها ر یدولت و سا یها ��با پال یاقتصاد یمرتبط با فا�تور ها م�و تفه افهام

  یی ه رهنمود هاشود. وزارت صحت عام ت�� یاز مرض مد ی�ی جلوگ یمطلوب اقتصاد
گ

 یها ت�دوام فعال را در خصوص چگون�
ف ب ک�تماس نزد ت،�از ازدحام جمع ی�ی رهنمود ها شامل جلوگ نیخواهد که ا ه�ته د �کوو مرتبط با   �سته، به  یمردم و فضاها نی

 باز خواهد بود.  یعرضه خدمات در فضا ا �مناسب  ه�و ته�  یبه فاصله دو م�ت  از �خصوص ن
 خواهد داد.  ص�و تخص جیخطر �س مفاهمهمداخالت  یاجرا یرا برا کا�ف   و ا�سایف  منابع ما�وزارت صحت عامه  . 6
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 البراتوارها توسعه و  خدمات �شخ�ص�ه ت�ظرفبلند بردن : سوم مقصد 
رد تا خواهد ک ت�حما دولیت  یو همه شفاخانه ها یحوزو  ر�فر�س یالبراتور ها ،یصحت عامه مرکز  یالبراتور ها از  صحت عامه وزارت

 یر خدمات البراتو  و مح� یت یوال  ،م� یشبکه ها جاد �و ا س�اقدام شامل تاس نیدهند. ا ش�افزا 19-د�کوو   یخود را برا ���شخ ت�ظرف
 وزارت صحت عامه در ارتباط هستند.  یصحت عامه مرکز  یخواهد بود که با البراتور ها

 یبت آن را برامث جیمشکوک استفادە کرد و نتا یها س�ک  یبرا ص� ه�در مرا�ز خدمات اول توانیجن را م آنیت  ع�ــــ�  ی�ستهاهمچنان 
ف جن �عت آن بودە و به تجه انیت  ی�ست ها د �ارجاع نمود. م�  کو��به مرا�ز �ست مال د ی�تا دارد و  از �ن یو امکانات سادە و ارزان�ت  ات�ی

 �ست را به سازمان ص� 100000وزارت صحت عامه درخواست  است.  کا�ف   یمرکز نمونه بردار  یاستندرها همان ت�انجام آن رعا یبرا
 تدارک آن از مراجع مختلف صورت خواهد گرفت.  از،�جهان ارائه کردە است و در صورت ن

 

 برای واقعات خف�ف و متوسط: چهارم مقصد 
گ

 ا�جاد و توسعه مراقبت های خان�
ف و متوسط هستند. وزارت صحت عامه مراقبت و قرنط ف�خف م�عال  یدارا ا �و  م،�عال  بدون 19-د�کوو اعظم موارد   قسمت   نی

گ
را  خان�

 راهم �ف ل�مبا یها ک�نیکل  ش�افزا یرا برا از �وزارت صحت منابع مورد ن نیداند. بنابرا � 19-د�کوو   ه�از اقدامات مبارزە عل بخش مه�
فت�تا از پ د �ی بر جامعه صورت گ و اقدامات مبتیف  ع�ــــ�  پاسخ د� 19-د�کوو مبارزە با   نهیتا در زم د �نما و  د �مرض به حاالت شد ��

و افهام  یخواهد کرد تا خدمات مشاورە ا یی داوطلب را شناسا مح� . بر عالوە، وزارت صحت کارکنان طیب د �ی صورت گ ی�ی جلوگ دە�چ�پ
   ضایف �م�  یخطر را برا م�و تفه

گ
 . ند یاع نماارج یآنها را به مراجع بعد از �و در صورت ن ند یهستند فراهم نما که تحت مراقبت خان�

 اقدامات

توانند  �طان، فشار خون و ... ) هستند � ،فا�تور (امراض قلیب  سک�ر  یو متوسط که دارا ف�خف م�با اعراض و عال  ضان�م�  . 1
  ب�ا تعقرهنمود ه نیجدا ا د �نمودە است که با ه�منظور ته نیا یرا برا یی شوند، وزارت صحت عامه رهنمود ها ت�� یدر خانه مد

 گردد. 
نفر را تحت   50000 ل�مبا ک�نیکل(هر   دهد  � ارتباط و  معر�ف  نظر  مورد  ت�جمع به را  ل�مبا یها ک�نیکل  صحت، وزارت . 2

وع فعال ل�مبا ک�نیدهد). هر کل پوشش قرار � ف مفاهمه خطر را در ب ت�در ��  ،اجتما� یمورد نظر به واسطه شوراها ت�جمع نی
ف ها در ب ن�یکل  نیدر ا در �ل م�دهند. همزمان، شمارە تلفون ت مال امامان مساجد و بزرگان منطقه انجام �  ع�ــــهدف توز  ت�جمع نی

. د �نما � افت�دارند، در  ت�شکا 19-د�کوو مشابه   م�مردم که از اعراض و عال  تلفویف  یتماس ها ل�مبا ک�نیگردد. دا��ت در کل  �
مورد نظر رفته و  ض�را داشته باشند به خانه م�  19-د�کوو   وص�ف  م�که اعراض و عال   با آنها مصاحبه نمودە و در صوریت  دا��ت 

 
گ

ف تماس داشته اند ن ض�با فرد م�  ل�که در فام  ی. تمام افرادد �نما عرضه � شان�را برا خدمات مراقبت خان� ف احبه، قرنطمص �ی  نی
 . ابد � � به شفاخانه ارجاع دادە شوند ادامه ا �و  ابند �بهبود  شان�که ا  تا زمایف  ضان�م�  ی�ی گ�. پند �ی گ  ار �و تحت نظارت قر 
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س ن  موجود و مناب� از �صحت عامه منابع مورد ن وزات . 3  و فراهم خواهد نمود.  عیبرنامه تجم نیا یرا برا ست�که در دس�ت
  ی�ی گ�پ یبرا ص� یجامعه در سطح �سته ها صحت عامه از شبکه کارکنان ص� وزارت . 4

گ
ستفادە ا خدمات مراقبت خان�

 . ند یمفاهمه خطر و ارجاع مناسب را عرضه نما ،ص� یخواهد نمود تا آموزش ها
د، تعداد که مشاورە دادە شدە ان  ضایف �مفاهمه خطر، تعداد م�  به شکل منظم در مورد تعداد جلسات اموز��  ل�مبا یها ک�نیکل . 5

  ف�خف م�با اعراض و عال  ضان�م� 
گ

 ضان�م�  نیکه در تماس با ا  ینمودە اند، تعداد افراد افت�در  و متوسط که مراقبت خان�
 19-د�کوو   یکه به شفاخانه ها  د �اند، تعداد موارد با اعراض شد افته�که بهبود   ضایف �شدە اند، تعداد م�  ی�ی گ�بودە اند و پ

 . دهند  � گزارش  را  اند، شدە دادە ارجاع
ف و ارتباطات را ب ال�س�از �و  یصحت عامه شبکه ا وزارت . 6 حت عامه، وزارت ص ال�س��و  پارتمنتید ل،�مبا یها ک�نیکل  نی

 کند   � جاد �ا DHIS2با استفادە از  19-د�کوو   یمبارزە با کرونا، و شفاخانه ها است�ر 
و  رشیپذ 19- د �کوو   یاز شفاخانه ها ��در قدم اول در  د �حاد را دارند با که عفونت طرف تنف�  19-د�کوو   ضان�م�  تمام . 7

وع گردد.  شان�عاجل برا یتداو  �� 
تا  د �استفادە خواهد گرد ل�مبا یها ک�نیبه کل شا� ضان�م�  ارجاع و معر�ف  ی) برا19-د�کوو   166(شمارە  تماس فع� مرکز  . 8

 . ند ینما افت�منطقه شان در  ل�مبا ک�نیکل  ن�ت�  ک�خدمات مراقبت در خانه را از نزد
 است.  دە�و آمادە گرد ه�مبارزە با کرونا ته است�مرتبط با مراقبت در خانه در ر  ی: تمام رهنمود ها و پروتکل هانوت

 

 تق��ت خدمات شفاخانه ای برای واقعات شد�د و وخ�م: پنجم مقصد 
ه خدمات از شوند. عرض � ت�حما د �کوو   ضان�م�  یو تداو  رشیپذ ص،��شخ یبه شکل کامل برا بخش دولیت  ص� ستم�سط�ح س همه

وع خواهد شد. سطح خدمات اول م� یتا شفاخانه ها ه�ق�  ک�در  سطح پوسته ص�  ،د �کوو موارد   یی در شناسا ش�ت �ب ه�در شهر کابل ��
  ایب �رد ،مفاهمه خطر، آموزش ص�

گ
 یاکه تمام شفاخانه ه  خواهد بود، در حا� ل�و ارجاع دخ تماس داشتگان، عرضه مراقبت خان�

خواهند داشت  19-د�کوو   ضان�م�  یبرا د �تج�  یگردند، وارد ها  � ت�� یمد دولیت  �ی که توسط موسسات غ  یی به شمول شفاخانه ها ،دولیت 
ل و پ ت�عرضه خدمات مرتبط در بخش م��وطه حما یو برا  � ه�ته عفونت �عیاز ش ی�ی شگ�خواهند شد. رهنمود ها در خصوص کن�ت

ل تاثشود و  ف شود تا عرضه خدمات روت دست گرفته � یرو  د �کوو   من�ف  ات�ی اقدامات الزم در جهت کاهش و کن�ت وع  ز ص�در مرا� نی ��
خواهد شد. تمام عرضه کنندگان خدمات مجبور هستند تا  ک���  به شمول سکتور خصو� رهنمود ها با تمام مرا�ز ص� نیشود. ا

و  رشیذخواهد کرد تا پ م�را تنظ یشبکه شفاخانه ا ستم��سازند. وزارت صحت عامه س م�رهنمود ها تنظ نیا یخدما�شان را در راستا
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 یوقت برام یمرا�ز تداو  از،�فراهم شود. در صورت ن ضان�م�  رشیپذ یمناسب برا یهمانگ گردد و فضا یبه شفاخانه ها ضان�ارجاع م� 
 . د �خواهد گرد جاد �ا م�با حالت وخ ضان�م� 

 اقدامات

و  رشیکنند (پذ  ت�� یرا مد د �کوو   ضان�شفاخانه ها م�  نیکند تا ا  � ت�را حما دولیت  یصحت عامه تمام شفاخانه ها وزارت . 1
ف وارد ها ت�حما نیارجاع). ا از �در صورت ن ،یتداو   یباشد. شفاخانه ها � د �کوو   ضان�م�  یبرا د �تج�  یشامل امادە ساخنت

اختصاص  19-د�کوو   ضان�تحت پوششان به م�  ت�جمع از �و ن شان�تخت ها ت�را بر اساس ظرف شان�ها تختاز  یدتعدا دولیت 
 خواهند داد. 

ل عفونت را برا یو یشفاخانه ها مجبور هستند تا تمام اقدامات وقا تمام . 2 انجام  ضان�م�  و  کارمندان طیب   میف �از ا نانیاطم یو کن�ت
ف دهند. وزارت صحت عامه تجه ف تجه ،شخ� یمحافظو  ات�ی ور  ات�ی  ت�را متناسب با  منابع و ظرف از �جات مورد ن ه�و ادو  ی�ف

 یکنندە ها  قیکه توسط تطب  یحوزو و  یت یوال  یموض�ع در مورد تمام شفاخانه ها نیموجود اش فراهم خواهد کرد. ا
EPHS/BPHS � ف شوند ن ادارە  کند.   صدق � �ی

کا . 3 استفادە خواهند کرد.   19-د�کوو مبارزە با   یاز تمام منابع موجودشان در سطح جامعه برا EPHS/BPHSکنندە   قیتطب ی��
 یتماس و خدمات ارجاع را برا ی�ی گ�مفاهمه خطر، پ ،ص� یآموزش ها ،ص� یجامعه در سطح پوسته ها کارکنان ص�

 نیزە با امبار  یآمادە شدن برا یبرام��وطه را  دولیت  �ی کنند. وزارت صحت عامه موسسات غ  منطقه تحت پوششان فراهم �
 خواهد کرد.  ت�مرض حما

ور  خدمات ص� ر یاست که از دوام سا نیا دولیت  �ی شفاخانه و موسسات غ یت �� یمد یها م�ت ت�مسول . 4  از �که ن  �به مرد یو �ف
 . ند یحاصل نما نانیدارند اطم

به  د �گردد با  ) عرضه �EPHS/BPHS یکنندە ها  قی(به شمول تطب که توسط سکتور دولیت   19-د�کوو خدمات مرتبط با   تمام . 5
 گردند.   ایب �وزارت صحت عامه و جانب سوم نظارت و ارز  یها م�صورت منظم توسط ت

ل مرض   ت�� یمد یبرا 19-د�کوو صحت عامه مرا�ز مرتبط   وزارت . 6  معر�ف  و مح� یت یوال  ،را در سطح م� 19-د�کوو و کن�ت
  نهیخواهد کرد تا در زم

گ
دها و تکنالوژ د �ی صورت گ هماهن�   ینوآورانه برا یها ی. راه�ب

گ
کردن تمام   ز ینظارت و س��روا ،هماهن�

 19-د�وو ککه در امر مبارزە با    به موقع تمام کارکنایف  ت�مرا�ز از عرضه حما نیشفاخانه ها در تمام کشور استفادە خواهد شد. ا
 حاصل خواهد کرد.  نانیهستند اطم ل�دخ

ور  �ی و زنج ک�به لوجست ش�ت �ب توجه . 7  ت�� یمداخله شامل اقدامات مد نیمبذول خواهد شد. ا 19-د�کوو   یبرا ات�تدارک �ف
 خواهد بود.  و سط�ح مرا�ز ص� ات�استا� در سطح مرکز، وال 

مردم  ات�و شکا د �مردم فراهم نما یالزم را برا یها یی خواهد کرد تا راهنما اد �را ز  19 د �کوو مرکز تماس   ت�صحت ظرف وزارت . 8
 . د �نما افت�گردد، در   عرضه � که توسط سکتور ص�  19-د�کوو را در خصوص خدمات  

ص و متخص خواهد کرد، و از وجود منابع ا�سایف  جاد �ا کارکنان ص�  یرا برا ت�ظرف یارتقا یصحت عامه برنامه ها وزارت . 9
ون آموز��  ی�سته ها ه�موض�ع شامل ته نیحاصل خواهد کرد. ا نانیاطم دولیت  در مرا�ز ص� ��تخن  یبه ز�ان ها ��ال��ت

 خواهد بود.  مح�
 استاندارد ایت �عمل یها طرزالعمل و  ها  پروتوکول

ف ب در  و  شد  خواهد  ش�را�و  و  ترجمه مح� یها ز�ان به 19-د�کوو واقعات   ت�� یمد یجهان برا سازمان ص� رهنمود  •  گروپ  نی
 د�گرد  خواهد  منت��  کشور   �تا�  در  هدف یها

  ات�واقعات در سطح مرکز و وال  ت�� یها در خصوص مد �ف �ت�  آموزش •
وع خواهد شد  ات�سطح مرکز و وال  در  intubation آموزش • �� 
 دادە خواهد شد  به تمام کارکنان خدمایت  IPC اموزش •

 : مخدر  مواد  به نیمعتاد
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گردد   ه�ته د �با هستند، بنا پالن احتما� روس�و انتقال و  ت�ق�� جامعه از نگاە مصاب ن�رت� یپذ ب�به مواد مخدر، آس نیکه معتاد  یی آنجا از 
به مواد  نیبازگشت نمودە اند در آن در نظر گرفته شدە باشد. معتاد رانیکه از ا  به مواد مخدر خصوصا کسایف  نیمعتاد د �تج�  یها از �تا ن

 ی. در حال حا�ف ما مرا�ز تداو د ��ست خواهند گرد 19د�کوو به   ت�به مصاب د ی�تا یگردند برا  م�اعراض و عال  یکه دارا  مخدر در صوریت 
که   وریت تعداد تخت ها و مرا�ز در ص ش�افزا یبرا ایب �. ارز م�دار  مروز �کابل، هرات، فراە و ن  یها ت�مواد مخدر در وال  یاستفادە کنندە ها

 . د �ی گ  شود، صورت � اد �ز  19-د�کوو مبتال به   نیتعداد معتاد ت�وضع

 : زندانها  از  خاص مراقبت

 دست گرفته خواهد شد.  یهستند رو  د �کوو به   ت�مصاب یکه در خطر باال  ایف �زندان یبرا انه�ی شگ�پ اقدامات

 خانوادە  یو مالقات اعضا د �بازد منع •
  ان�خطر با کارمندان و زندان مفاهمه •
  IPCکارکنان زندان در خصوص   اموزش •
ف مکان جاد �موارد مشکوک و ا یی شناسا •  ارجاع  م�ی
 ورود نقطه در  یغ��الگر  •

 

 19در مبارزە عل�ه کوو�د  خصو� سکتور  تق��ت سهم: ششم مقصد 
ول و مبارزە با   وزارت در   ی�ی همه گ نیخود دا�سته، با وجود آن،  با توجه به بار ا ک�  ت�در کشور را مسئول 19 د �کوو صحت عامه کن�ت

نظر به رهنمودها  19 د �کوو واقعات   یو تداو  ص�در ا�سجام منابع غرض �شخ سکتور خصو� ی�ی کشور، وزارت صحت عامه از سهم گ
ف متشبثو  مشاغل خصو� ،ص� �ی غ خش خصو�ب خصوص(ب خصو� سکتور .  کند �وزارت استقبال م نیو مقررات ا ) خصو� نی

ف ن ف تجه مح� د �د تا در تولنشو  � ق��ش�  �ی � از جمله ا�س از �مورد ن ات�ی ف تجه ن،�ی   ه�نندە ها �ماک  و ضد عفویف  محافظت شخ� ات�ی
، روس�و  نیا هب ابتال  از  ه�وقا بخاطر  ی�ی شگ�شدن اقدامات پ و عم� ت�است که از موجود خصو� سکتور  ت�مسئول نیکند. ا  یگذار 

س بودن تجه ف از جمله در دس�ت  19 د �کوو   ماران�ب د �تج�  یو همچنان واردها ش�خ� کارکنان   یبرا از �مورد ن یار �مع ظت شخ�محاف ات�ی
، شوند  � منع مجوز ) بدون RDT( ���شخ ع�ــــ�  یها �ست انجام از  یبه طور جد خصو� سکتور حال،  نی. با اد �حاصل نما نانیاطم

 آورد  د خواه بدست را  دولت ت�حما ،قرار ندادە است. وزارت صحت عامه د ی�تأ مورد را  ع�ــــ�  یها �ستهنوز  تا  جهان ص� سازمان را �ز 
ف . به همشود  استفادە دولیت  یها شفاخانه از �ن مورد  جن�ا�س ه�ته یبرا خصو� سکتور  از  تا  به دنبال  هام، وزارت صحت عب�ترت نی

 در کشور است.  19 د �کوو   �عیش ل�مردم به دل یباال و کاهش خطر بار ما� مت�ق م�تنظ یدولت برا ت�حما

 اقدامات

. وزارت سازد �در افغا�ستان هموار م 19 د �کوو   ی�ی بمنظور مبارزە با همه گ سکتور خصو� یصحت عامه راە را برا وزارت . 1
 . در مرحله اول، وزارت صحت عامه برر�باشد یامر مهم م نیدر ا همه جانبه سکتور خصو� یصحت عامه خواستار همکار 

ف از جمله ساحه، کارمندان و تجه منابع سکتور خصو� را غرض شناسایئ  ع�ــــ�   نی. ادهد �م را انجام خ د�مرتبط به پاس ات�ی
امه بطور . وزارت صحت عباشد یسکتور م نیموجود ا یها ت�ها و مشکالت در ظرف خالها، کاسیت  شامل شناسایئ  ع�ــــ�  ایب �ارز 

ک با سکتور خصو� ف کان�م ق�خواهد کرد تا از ط�  یهمکار  مش�ت  �شدە رس شناسایئ  یبه خالها یهمکار  یها م�ی
گ

صورت   د�
مرا�ز  . تنها آنشود �در کشور اعمال م سکتور خصو�  د �کوو انجام �ست   یها ت�اقدامات بخصوص در مورد ظرف نی. اد �ی گ

ا ا � ارات�که حد اقل مع  خصو�  . باشند یم 19 د �کوو   ه�ص�را داشته باشند، مجاز در ارائه خدمات �شخ ط���
 نیتا ا ساخته و حصول اطمینان خواهد نمود  ک���  را با سکتور خصو� 19 د �کوو   ��نیکل  یصحت عامه پروتوکول ها وزارت . 2

 . د �ادا نما �پاسخ د یرا در برنامه ها ش�ساخته و سهم فعال خ�  ار �پروتوکول ها ع نیرا در مطابقت با ا ش�ها ت�سکتور  فعال
ف صحت عامه همچن وزارت . 3 ول انتان  ه�وقای پروتوکول ها و رهنمودها نی از تطبیق  دادە و در اخت�ار سکتور خصو� قرار و کن�ت

 . آن نظارت به بعمل خواهد آورد 
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ف ح در  اجناس ل�تم�  شدن مختل و  شدن محدود  به توجه با  عامه صحت وزارت . 4 کت یبرا را  مناسب ط�مح ،ی�ی گ  همه نی �� 
ف تجه د �تول غرض ،ید�تول یها  . کرد   خواهد  فراهم کشور   داخل در  طیب  ل�وسا و  ات�ی

ف سکتور خصو� در س�ستم  . 5  و ظرف�ت آن توسعه خواهد �افتDHIS2  شامل ساخنت
ف کان�و م شفاف رجعت د� ستم�س ک�مراقبت ها، وزارت صحت عامه  م�توافق نامه ها در رابطه به تنظ براساس . 6  انتقال م�ی

ف ب ضان�م�   . کرد   خواهد  جاد �ا را  خصو� و  دولیت  ص� مرا�ز  نی

ف وا�س یساز  فراهم: هفتم مقصد   برای اقشار در معرض خطر 19 د �کوو   نی
ف وا�س یبرا ائتالف جهایف  ۀتوسط ادار  COVAX Facility، نهاد COVID-19 ��د�شدن اپ جهایف  بعد از    دە�گرد  جاد �ا د� ت�و معاف نی

� ع�ــــکه هدف آن را توز  ف وا�س ۀ) عادالن(دس�ت ف وا�س نهاد تعهد دارد که نی. ادهد �م ل�در تمام کشور ها �شک ان�مصئون به جهان نی  نی
COVID-19 ف �سازد و مصمم است که در اول ا �مه ف،�با اقتصاد ضع یکشور ها  یرا برا ف قدم وا�س نی نفوس تمام کشور ها  %20 یرا برا نی

ف افغا�ستان هم در اول ب�ترت نی. به اد �را فراهم نما و ما� ��تخن یهمکار  ۀنیآن زم قیو در تطب ا ��شمول افغا�ستان مه فرصت از خدمات  نی
ف وا�س ف وا�س  بهرە مند خواهد شد.  COVID-19 نی دولت  ی�ی بدون سهم گ نفوس کشور بطور کامآل مجایف  صد �ف 20 یبرا COVID-19 نی

ف وا�س ه�شامل ته شدە که م�کمک ها  به سه دسته تقس  نی. اد �ی گ�صورت م (Co-financing)افغا�ستان  جهان،  شدە سازمان ص� د ی�تا نی
ف فراهم نمودن وا�س یباشند. درخواست برا �د � �ی در بخش زنج یو همکار  ��تخن یهمکار  و فرستادە شدە  یی انه ��تخن یها و همکار  نی

 دارد.  ان��د ج�  �ی زنج ستم�آمادە نمودن درخواست توسعه س یو تالش ها برا
  ت�� یمد یبرا

گ
، وزارت صحت عامه آماد�   م� ۀکمت  ل�الزم را با �شک یها به�ت

گ
ف وا�س معر�ف  یبرا آماد� آغاز نمودە است.  COVID-19 نی

  است�، ر  NEOCها از ادارات  ندەیکه متشکل از نما  تهیکم  نیا
گ

، موسسات  World Bank ،م� یکتلو   ت�، معاف COVID-19 هماهن�
 یبند ت�ول� ا ل�ذ یها یشان به خطر، در کتگور  ت�مورد هدف را به اساس معروض یی است گرو�ها سف�ونیجهان و  همکار سازمان ص�

 نمودە اند: 

 کارمند   100000در حدود  و خصو� ولیت سکتور د تمام کارمندان ص� . 1
ف تمام معلم . 2  معلم  400000 حدود  در  خصو� و  دولیت  سکتور  نی
 کارمند  400000 حدود  در   ت�پرسونل اردو و امن . 3
 ان�زندان . 4
5 .  

گ
 مصاب به امراض مزمن هستند.  که�و افراد افراد باالتر از سن پنجاە سال�

  ن�ها، عودت کنندگان و مهاج�  کو�پ  . 6
  کارمندان دولیت  . 7
ف تمام افراد ب . 8 ف سن نی  بزرگ  یساله در شهر ها 50-20 نی

اشته د یمجاز  یفضا ق�دارند بطور منظم مجالس از ط�  ت�راستا فعال نیدر ا کهی�نهاد ها ر یو سا GAVI  ،CDC  ،WBبا ادارات  تهیکم  نیا
 

گ
کارمندان در   و آموزش د� ننگ�تا ت�  د �موظف گرد مشخ� فر� یها تهی. در ضمن کمدارد �گام برم  جهایف  یها ت�با فعال و در هماهن�
ف وا�س یو نگهدار  قیرابطه به تطب ف وا�س قیدر رابطه به تطب د� و آ�ا� ال�س��و  ،راپور د� ،نی ف و همچنان تع نی  ینگهدار  یبرا ت�ظرف نی

ف و انتقال وا�س  . ند یو هماهنگ نما ل�، را �سه و مرکز ص� یت یدر سط�ح وال  نی

 : و ما� یمنابع ��� 

ف وا�س نیا قیتطب یبرا مصارف  نید نمودە تا اتعه است که خوشبختانه بانک جهایف  ایف �مصارف عمل ر یو سا اضا�ف  یبه منابع ���  از �ن نی
 National Plan for COVID-19 Vaccine Deploymentپالن  یکار باال  ،با بانک جهایف  یکند. وزارت صحت عامه در همکار   ل�را تم� 

ف وا�س قیخدمات تطب ۀپالن عرض نیرا آغاز نمودە است. در ا  یها ینفوس کشور بطور جدا�انه در کتگور  %60 یبرا COVID-19 نی
نفوس   %20 یتعهد نمودە اند که در قدم نخست برا که همکاران جهایف   ست�در حال نیشدە است. ا دە�)  گنجان%60و  40%، 20%(

 Costing ک جهایف بان یدر ضمن به همکار  . بود  خواهد  اضا�ف  ۀبودج به از �ها ن یکتگور   متبا�ت  یبناء براخواهند نمود.  ما� یکشور همکار 
Tool  ف وا�س نیا قیو تطب ه�ته یهم برا  است.  دە�گرد  ه�ته نی

 تعهد شدە:  منابع ما�

 جهایف  بانک جانب از  یهمکار  دالر  ونیل�م 100 •
 یی ا�آس انکشاف بانک جانب از  یهمکار  دالر  ونیل�م 50 •
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ف مصارف وا�س •  COVAXدر قدم اول از جانب نهاد  %20 یبرا نی

ف وا�س قیتطب یبرا  یدر �ا� کشور (تخم ینفر  2 یها م�ت COVID-19 نی
�
ط هدف توس نیا یبرا استخدام گردند که منابع ما� د �) بانا

که در صورت قابل تذکر است   فراهم شوند.  د �با ش�ت �ب یو منابع ���  ش�ت �ب یها م�ت د �با از �شود و در صورت ن � ل�تم�  بانک جهایف 
ف درخواست وا�س ف تع یصد�باالتر از ف نی ف وا�س مت�نفوس ) ق %20شدە (باالتر از  نی توسط دولت افغا�ستان  د �با تمام مصارف آن با نی

 پرداخت شود. 

 : آن ت�ظرف و  کشور   در  �د  �ی زنج ستم�س

ف وا�س ینگهدار  یخالص برا ت�فعآل در افغا�ستان ظرف بطور مجمو�  درجآ  8مثبت  ا� 2مثبت مثبت ( ۀدرج ی)  برا3m 76.89به ( نی
ف وا�س ینگهدار  یکه برا  ست�در حال نی) موجود است. اد�گ�   سانیت  ۀدرج 20-( من�ف  ۀدرج یبرا  3m 15.75) و  د �گ�   سانیت  ها در  نی

ف وا�س ینگهدار  ت�ظرف د �گرد  سانیت  ۀدرج 70 من�ف  ا� ن�ت ییدرجات پا  با  � Ultra-Cold Chainبه  از �و ن ست�موجود ن نی
�
باشد. عالوتا

ف وا�س ال�و  ز یدر نظر داشت مبهم بودن سا ف ا�سو  یها ال�و  ت�/ظرفیموجود در جهان پالن نگهدار  یها ال�و  ز یسا ن�و بزرگ�ت  نی COVID- نی
در نظر   35cmدر حدود  ت�ظرف نیا ه�همسا یدر کشور ها که��د در نظر گرفته شدە است در حال �ی زنج ستم�در س 315cm ا� 19

 گرفته شدە است. 

 حجم و  ها  ت�مسئول نظر  از  مرا�ز  نیا دارند  ت�فعال ل�ذ سطح چهار  در  افغا�ستان در  �د  �ی ) مرا�ز زنج1+34مجموعآ ( یاز نظر ساختار 
 : باشند یم متقاوت هم از ) ش�(گنجا

  �د م� �ی مرکز زنج •
ف وا�س ع�ــــو توز  ە�ی ذخ یبرا ی: هفت مرکز حوزو ی�د حوزو  �ی مرکز زنج  • ، بلخ،  بزرگ (کابل، ننگرهار، هرات یدر مرا�ز شهر ها نی

ف وا�س ع�ــــتوز  ت�داشته و مسئول ت�) موقعا�کندز، کندهار و پکت همان  ات�وال  م��وطه و  ت�را به وال  یمو �ضم یها و سپال نی
 . باشد یحوزە دارا م

ف وا�س ع�ــــتوز  ت�مسئول ماندە، با�ت  ت�وال  27 در : یت یوال  �د  �ی مرکز زنج •  . د باشیم دارا  را  م��وطه ت�وال  ص� مرا�ز  در  نی
 �د ستندرد مجهز اند.  �ی که با زنج  مرکز ص� 2100: به تعداد باالتر از �د مرکز ص� �ی زنج  •

ف وا�س ه�پانوشت: در صورت ته  آنرا دارد.  ینگهدار  یی �د توانا �ی موجود زنج ستم�مختلف در کشور، س یها Shipment�شکل  نی

 ��لوجست موقع به و  مؤثر  یها ت�حمابهبود : هشتم مقصد 
 : اند  شدە پالن آیت  یها ت�فعال مؤثر  ��لوجست یها ت�حما از  نانیاطم حصول بمنظور 

س بودن منابعو  یی جهت شناسا ه�اول ایب �ارز  • ات، وسا�ل محافظت شخ� و  مورد ن�از  در دس�ت ف  صه��شخ ل�وسا (تجه�ی
 .)یالبراتوار 

ورت تدارکایت  یبرا ن�از سن�ب  • ف تجه(مورد استفادە در م�ج دوم  احتما� �ف  ل�اوس ، وسا�ل محافظت شخ� و ات�ی
 ) یالبراتوار  صه��شخ

س بودن  نانیاطم حصول • ات محافظت شخ�از در دس�ت ف  در مرا�ز ص� و البراتوارها اقالم مورد ن�از  ر یو سا تجه�ی
ف ا�ماالت و تخم ە�ی از زنج نانیاطم حصول •   از �مواد مورد ن ر یالزم و سا یها ه�مقدار ادو  نی
س در  از  نانیاطم حصول • س در  و  مناسب کنندە  عفویف  ضد  مواد  بودن دس�ت  )MoC( تانولیا بودن دس�ت
 فعال ��لوجست و  ایت �عمل تهیکم  ت�موجودحصول اطمینان از  •
 یت یوال  ایت �عمل برنامه ه�ته •
 واحد و ��ــــع ا�ماالت  طرزالعمل ت�موجود از  نانیاطمحصول  •
 شدە ا�مال مواد  یموجود و  ت�� یمد در  ت�شفاف از  نانیاطمحصول  •
 ا�ماالیت  شدە د ی�تا و  منظم ستم�س ت�موجودحصول اطمینان  •
 از طرف وال�ات و عم� نمودن آن در چارچوب حفظ الصحه اجتما� پالن ضد عفویف  ته�ه •
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 ت�جمع یبرو  آن اثرات و  از جمله تحول م���ف  مختلف یوها�سنار  یبرا احتما� پالنته�ه  •
 19 د �کوو   احتما� دوم م�ج یره�ب  شمول همه تهیکم  جاد �ا •
ف تخمن م� تهیکم  توسط ��تخن و  موقع به ق،یدق سن�ب  از �ن •  هایازمند�ن نی
 ون�ی ب از  کوتا�  مدت در  را  نظر  مورد  اقالم اضطرار  حاالت  در  تا  وزارت سطح در  مته�ک  جاد �ا و  داخ� ت�مارک ت�تق�  •

 )م� سطح در  اقالم همچو  ت�موجود عدم صورت(در  ند ینما یدار �خ� 
 عامه صحت وزارت ��لوجست ت�ظرف بردن بلند  •
 تدارکایت  یپروسجرها یساز  سادە •
ف کان�م بهبود  ل��سه • ف تضم یها م�ی ف ب سطح در  ت�ف�ک  نی  یالسکتور  نی
 ە�ی غ و  اقتصاد  ه،�مال ،یی قضا و  عد� ت،�امن داخل، مانند  دخل�ذ یها وزارت یهمکار  •
 عامه صحت وزار  یمرکز  ستا� ت�ظرف بردن بلند  •
 ها قرارداد� و  ص� خدمات کنندە  قیتطب موسسات به پول انتقال یجرها�پروس ل��سه •
 یاضطرار  حاالت  با  مجادله در  کنندە  قیتطب موسسات ت�ظرف بلندبردن •
 یت یوال  سطح به جن�ا�س د �تول دستگاە جاد �ا •
 ی�ی گ  نمونه و  ه�ص��شخ یها ت�ک  موقع به تدارکات •
ول  یبرا زر�ف �ر  ی���  یقوا ت�موجود •  یبعد احتما� یها م�ج ��تخن کن�ت
ف  • ساخنت   د �مرا�ز تج�  ت�� یمد به�ت

 ایب �ارز  و  نظارتچهارم:  بخش
و  بخش  19 د �کوو (البراتوارها)   ه�ص�خدمات شخ ت�آن نظارت از ظرف ��دو بخش عمدە تمرکز خواهد داشت که  یباال ایب �و ارز  نظارت

  گر �د
گ

 ی. نظارت با استفادە از ابزارهاباشد یم دولیت و خصو� مرا�ز ص� ق�از ط�  19  د �کوو م��وط به   عرضه خدمات ص� آن چگون�
  برر� یبرا نظاریت  یشدە که عبارت از چک لست ها ه�ته

گ
و  چک لست  19 د �کوو   غرض مبارزە با م�ج دوم و احتما� مرا�ز ص� آماد�

مجرب و ومختلط  م�ت ک�توسط  ایب �. ارز گرد �صورت م باشند یم کو��مال ه�ص��شخ یدر البراتوار  یعمل�رد قابل قبول البراتوار  ایب �ارز 
ف از متخصص شدە  ه�ته یبا استفادە از چک لست ها ه�ص��شخ یو البراتوارها در مرا�ز ص� عرضه خدمات ص� ایب �نظارت و ارز  نی

ون ایب �صورت خواهد گرفت. در ابتدأ ارز  توسط  ت�ال شدە است به سطح هر و  ه�که در گوگل فورم ته  ک�با استفادە از چک لست ال��ت
ف مسئول  در ح یت یوال  نی

�
ف صورت گرفته که بعد� انتخاب  تصاد�ف  ا �که بطور رندم   یها  ت�از آن تعداد از وال  نظاریت  م�توسط ت د �بازد نی

 یبه خالها و همچنان د �ی صورت گ نانیحصول اطم ستم�درج شدە در س دو�ارە صورت گرفته تا از اعتبار ارقام ابتدایئ  د �باز  شوند �م
 �مشخص شدە رس

گ
 . د �ی به موقع صورت گ د�

  عا�برعالوە نظارت از مکاتب و موسسات تحصالت  
گ

 ه�زار تهبا استفادە از اب عا� الت�معارف و تحص یبا وزارت خانه ها در هماهن�
 یهمکار  در  ەشد ب�ترت لست چک از  استفادە با  ها  رستورانت و  ها  هوتل از  نظارت که  ست�درحال نیا ،د �ی گ�شدە (چک لست) صورت م

 مه�ضم، 2 ەشمار  مه�(ضم دد �ی گ�م افت�در  پالن نیا با  مه�ضم در ) ها لست(چک  نظاریت  ابزار  . د �ی گ�م صورت ها  یشهردار  و  ها  وا� با 
 )5 شمارە مه�ضم و  4  شمارە مه�ضم، 3  شمارە

کس  ها ت�فعال جدول ا � م�ت
 زمایف  اد �مع فع� ت�وضع ها ت�فعال  شمارە

ور  یجنور  دسام�ب  نوام�ب  را�ت�� ستام�ب   مارچ یف�ب

 عامه د� آ�ا� و  سلوک ی�ی تغ مفاهمه
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ف کمپ 1  موثر  یراهکارها) 1: (مورد  در  آ�ا� ش�افزا یبرا نی
 و  ماسک از (استفادە  شدن آلودە از  ی�ی جلوگ یبرا

ف  ف قرنط) 2( ها  دست شسنت  بروز  صورت در  یخود نی
 اطالع) 3( ش�آزما بودن مثبت ا � ها  �شانه ا � م�عال 

 یدشدن خو  نهیقرنط یبرا انګته  داش تماس به رسایف 
 خانهسدر  ۱۹د�کوو   ض�) مراقبت م� 4(

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

معمول  استفادە از خدمات بهداشیت  ج�ــــترو  یبرا نیکمپا 2
 ر یو سا ت��رکلوز ، مراقبت از  MCH،  ونیناسیمانند وا�س

 نفوس کشورخدمات توسط 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 ومد م�ج مورد  در  آ�ا� ش�افزا یبرا یا رسانه نیکمپا 3
 خزان  فصلموجود در  و عوامل خطر تنف�  ۱۹د�کوو 

  یآنفلوانزا ، هوا روس�و زمستان (و 
گ

ا) و هو  �د ، آلود�
 .عوامل خطر تنف� �ی به حداقل رساندن تأث یروش ها

مرحله  در 
 یپالنگذار 

 باشدیم

              

در مورد م�ج دوم   آ�ا� ش�افزا یبرا یرسانه ا نیکمپا 4
ف م میف �ا ت�تق�  یبرا یی و ارتقا رفتارها ۱۹د�کوو   �ان�ی

س ، رژ  ت�� ی(ورزش ، خواب ، مد مناسب  یی غذا م�اس�ت
ف در معرض آفتاب / در  ف تام�و  افت�، قرار گرفنت  ) D نی

مرحله  در 
 یپالنگذار 

 باشدیم

              

در داخل موسسات  یاجبار  به شکل  استفادە از ماسک 5
 و خصو� دولیت 

مرحله  در 
 یپالنگذار 

 باشدیم

              

ه از ک  افراد همه  یبرا یاجبار به شکل استفادە از ماسک  6
 کنند  � د �بازد ص�مرا�ز 

               است شدە انجام

ف تام�شدە  با و  غیف استفادە  ج�ــــترو  7  که  یغذاها و  D نی
ف  بلند  سبب  یرادا ی(غذاها شوند �م بدن ت�معاف رفنت

 )یی غذا ش�ارز 

مرحله  در 
 یپالنگذار 

 باشدیم

              

  19 د �کوو   ش�آزما ت�ظرف

، ات�وال  یها یالبراتوار و  CPHL فع� ت�ظرف ایب �ارز  8
 تا همه اقدامات اصال� انجامکردە و   یی موانع را شناسا

 فعال اند.  کامل   البراتوار ها بطور 

مرحله  در 
 یپالنگذار 

 باشدیم

              

  از کمبود  یګ�ی جلو  سببتا  د �کارمندان جد  استخدام 9
 در  استخدام بمنظور و  شود کارمندان موجود 

 �جد یالبراتوارها
�
 شدە س�تأس د�

مرحله  در 
 یپالنگذار 

 باشدیم

              

براتوار ها ال  مواد م��ف  دسام�ب به اندازە کا�ف  ماە ان�تا پا 10
 شود ه�ته

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

ان�دو ت� استخدام  11  و  ت�ف�ک  بردن بلند  جهت البراتوار  �ف
ف ن و  آموزش،  نظارت یو یحما روند  ه�تق�  جهت �ی

مرحله  در 
 یپالنگذار 

 باشدیم

              

 اجرا  حال در  هاالبراتوار  �� آموز  در� برنامه بهبود  و  نظر  د �تجد 12
 باشدیم

              

وار البرات شن�تکن یها برا سوم و چهارم آموزش اجرا دور  13
  و خصو� دولیت   یها

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

               است شدە انجام ۱۹د�کوو   یها البراتوار  یبرا نظاریت  لست ک�چ ه�ته 14
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 ات�وال  یها البراتوار  از  یت یحما نظارت منظم یدها�بازد 15
 فیف  ت�ظرف ش�افزا جهت

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

قبل  ،انزا آنفلو  ش�انجام آزما یبرا البراتوار  ت�ظرف ه�تق�  16
  ۱۹ د �م �ست کوو از انجا

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

ات ه�ته 17 � اس�ت  که   ضان�م�  تمام یبرا نهیمعا ایف ګ  همه  ی�ی
 اند مثبت انفلوانزا  یبرا آنها  نمونه

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

اتژ  ه�ته 18 صل  دهات که در ف یبرا ایف ګ�ست همه   یاس�ت
 زمستان در معرض بارش برف مسدود شدە اند 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

ل ک  یها برر� 19  یها البراتوار  از  منظم ت�ف�کن�ت
 دهند � انجام را   ۱۹د�کوو   ش�آزما که  خصو�

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

مام تا ت دولیت  یالبراتوار ها تمام ت�ظرف بردن بلند  20
 معمول را انجام دهند   ناتیمعا

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 افغا�ستان در  ۱۹ د �کوو   ���شخ یها ت�ک  طرا� 21
 د�کن  د �تول و  طرا�

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

ف اجرا تع 22  اجرا  حال در  افغا�ستان در  شدە مجزا  ۱۹د�کوو   پ�نوتایج نی
 باشدیم

              

 گان  داشته تماس ایب �رد و  ال�س��و 

 رد عمل� ه�تق�  و  ش�افزا جهت نیآنال  ی�ورها ه�ته 23
ف دتاب یبرا DHIS-2 ستم�س  ۱۹د�کوو   �ی

 ابتدایئ  توافق
 گرفته  صورت

 است

              

 خصو� یها ارقام البراتوار  یجمع آور  ستم�س جاد �ا 24
  DHIS-2 ستم�س در  تا�یج�د یبا فورم ها

               است شدە انجام

خصوص جهت شامل نمودن  یآموزش البراتوار ها 25
 روزانه بطور  شان  ۱۹ د �کوو   ارقام جینتا

 نپال هفته نیا در 
 است شدە

              

 خصو� یها البراتوار  از همه یت نظار یدها�بازدانجام  26
 ، ستم�ها به سارقام از ورود همه  نانیاطم یبرا

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 از  فون�ل�ارقام واقعات مثبت توسط ت تمام یجمع آور  27
 خصو� یها یالبراتوار 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 راتوار البدر تمام موارد مثبت  تما� ایب �ردنمودن  عل� 28
  خصو� یها

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 د �وو ک  �ست جیتا نتا دولیت  یآموزش تمام البراتوار ها 29
 DHIS2 ت�یدج د �شدە جد ل��شک  ستم�س در  را  ۱۹
 ندینما

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

ز اتمام موارد مثبت  از  لفون�ارقام توسط ت یجمع آور  30
 دولیت  یها البراتوار 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 یاه البراتوار در تمام موارد مثبت  تما� ایب �انجام رد 31
 دولیت 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 ش�ماتا به همه افراد آز  لفویف �ت ام�پ ی�سته ها ه�ته 32
 شود دادە اطالع شدە

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 ،ابل (ک بزرگ یشهرها در  تماس ایب �رد برنامه ت�تق�  33
 )خوست ، ف�مزار��  ، آباد  جالل ، قندهار  ، هرات

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 ق�� ها از ط ت�تماس در همه وال  ایب �رد ستم�س ه�تق�  34
 ی،( سازمان ها BPHSعرضه خدمات  اەګکنندە    قیتطب

 ) دولیت  �ی غ

 اجرا  حال در 
 باشدیم
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 ک�نیتب تمام مراجعن که به کل نظارت از برر� ت�تق�  35
 کنند   دهات مراجعه � یو شفاخانه ها

 
�
 شدە انجام قسما
 است

              

 دان�و در م یف یزمدر بنادر  ال�س��و  یها م�ت ت�تق�  36
 کشور    یهوا یها

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 غرض مل� و  یهوانورد م� ادارە با  نامه تفاهم امضا  37
 شیت برگ و  روندە ن�مساف�  تمام نکهیا از  نانیاطم حصول

 باشندیم من�ف  �ست ید�تأ ت�ک�ف��ت دارا 

 نپال هفته نیا در 
 است شدە

              

  مراقبت
گ

 19 د �کوو و متوسط   ف�واقعات خف یبرا خان�

  مراقبت یبرا رهنمود  ه�ته 38
گ

               است شدە انجام مثبت واقعات خان�

  مراقبت یرهنمودها ه�ته 39
گ

               است شدە انجام ار�س یاه ک�نیکل  یبرا خان�

 د �کوو   د �واقعات شد یبرا رجعت د� ستم�س جاد �ا 40
19 

               است شدە انجام

 ملهج از  ص� کارکنان  یبرا آموز��  پروتوکول ه�ته 41
ان  ها نرس و  دا��ت

               است شدە انجام

ف تجه نمودن فراهم 42  ،م�ت  اوک� ،شخ� محافظت ات�ی
ان یبرا ه�ادو  یار �مع �سته  تخدما یبرا مح� دا��ت

  مراقبت
گ

 خان�

 آمادە حال در 
 باشدیم شدن

              

ان تمام یبرا اجراآت یبرا مبتیف  معاشات یاجرا 43  دا��ت
  مراقبت عرضه در  ل�دخ

گ
 مشورە هر  یبرا 300( خان�

 )طیب 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

  یاز اجرا نظارت 44
گ

ان با در نظر  مراقبت خان� توسط دا��ت
 خدمات  ت�ف�درصد واقعات به مثابه ک 10داشت 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

ف م یف یب ش�پ غرض ارقام منظم ل�تحل 45  و   دنش �س�ت  ان�ی
 از�ن مورد  اقدامات یاجرا

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 19 د �کوو   د �واقعات شد یبرا یشفاخان ها مراقبت

 واقعات یبرا یمراقبت شفاخانه ا یرهنمود برا ه�ته 46
 19 د �کوو   د �شد

               است شدە انجام

و  19 د �کوو   یرهنمودها با شفاخانه ها یساز  ک���  47
 شفاخانه ها گر �د

               است شدە انجام

 د �کوو   یدر شفاخانه ها یجلسات مباحثو  یانداز  راە 48
ف در ب یمراقبت شفاخانه ا یدر رابطه به رهنمودها 19  نی

ان و نرس ها  دا��ت

               است شدە انجام

ا ه�ته 49                است شدە انجام 19 د �کوو   ضان�مرا یی پالسما یتداو  یبرا ط���

ا یساز  ک���  50 ما همراە پالس یتداو  یبرا ا ��ی ت�ک�   ا � ط���
  19 د �کوو   یبا شفاخان ها

               است شدە انجام

 یاشفاخان ه ژە�و  یبخش مراقبت ها یرهنمود برا ه�ته 51
 19 د �کوو   ضان�مرا یبرا

               اجرا حال در 

 ژە�و  یبخش مراقبت ها یرهنمودها یساز  ک���  52
همراە با شفاخانه  19 د �کوو   ضان�مرا یبرا یشفاخانه ا

 19 د �کوو   یها

               اجرا حال در 

 یدر مورد بخش مراقبت ها یجلسات مباحثو  م�تنظ 53
 19 د �کوو   یدر شفاخانه ها یشفاخانه ا ژە�و 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

               است شدە انجام 19 د �کوو   یاز شفاخان ها برر� یچک لست برا ه�ته 54
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در  یو بهبود 19 د �کوو   یمنظم شفاخانه ها نظارت 55
 نظاریت  د �هر بازد �ی اخ

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 ژە�و  های مراقبت بخش آموز��  نصاب بهبود  و  د �تجد 56
 یا شفاخانه یا

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 در  ها  مهارت بردن بلند  غرض طیب  یها مودل تدارک 57
یف  وبیتتطبیق  به رابطه ف �� 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 در  ها  مهارت بردن بلند  غرض طیب  یها مودل تدارک 58
 ��خان�م ه�ته�  به رابطه

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

اخانه شف ژە�بخش مراقبت و  آموز��  یبرنامه ها ر �تدو  59
ان و نرسان موظف در شفاخانه ها یبرا ای   یدا��ت

 19 د �کوو 

 اجرا  حال در 
 باشدیم

              

 از  عقولم استفادە به رابطه در  امها �پ یحاو  پوس�ت  ه�ته 60
 جن�ا�س

               است شدە انجام

در مورد استفادە معقول از  جلسات معر�ف  یانداز  راە 61
 19 د �کوو   ضان�م�  یبرا جن�ا�س

               است شدە انجام

 یبالون ها به تعداد کا�ف  نکهیاز ا نانیاطم حصول 62
ف بمنظور تأم 19 د �کوو در هر شفاخانه   جن�ا�س  نی
ها برا جن�ا�س ساعت وجود دارد  24مدت  یتمام �س�ت

س است  و قابل دس�ت

 
�
 شدە انجام قسما
 است

              

کتبا  ها  شفاخانه تمام نکهیا از  نانیاطم حصول 63  یها ��
ف تأم غرض جن�ا�س ید�تول  ەما �ی اخ ا� جن�ا�س نی

 اند کردە  امضأ  داد  قرار  دسام�ب 

 
�
 شدە انجام قسما
 است

              

در  19 د �کوو   ضان�م�  یبرا د �تج�  یوارد ها جاد �ا 64
 و ولسوا� یت یوال  ،یحوزو  یشفاخانه ها

 
�
 شدە انجام قسما
 است
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 19 د �کوو   خدمات کنندە  عرضه ص� مرا�ز  ایب �ارز  ست�چک ل: 2شمارە  مه�ضم

 
 معلومات عمو� 1.

  
 :کنندە نظارت اسم

1. ________________________ 
2. ________________________ 

 
  

نظارت:       /         خ�ــــتار 
  / 

 
آغاز:  زمان

 قه�دق|__|__|
|__|__| 

 

 نظارت زمان و خ�ــــتار 

  
  مرکز ص� کود 

|__|__|__|__|_
_|       

             

  اسم مرکز ص� 
                         ---------------------------------------- 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  مرکز ص� ن�ع

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ت�وال . الف

 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولسوا�. ب
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهر / ه�ق� . ج
 

 ت�موقع

  ی���  منابع 2. 

 
ور  حات�توض  ی�ف

 
 �ی نخ

 
 ب�

 

  ها پرسش   
 

  ظر ن در  شفاخانه ل��شک در  که  کارمندان  تعداد   ا �آ   
 1 اند؟ شدە استخدام است، شدە گرفته

 2 موجود است؟ د �کوو مؤظف در بخش   کارمندان  ا �آ   
 حا�ف  د �کوو دا��ت متخصص در بخش   ک� حداقل ا �آ   

 است؟
3 

 آموزش ها یرهنمودها، طرز العمل ها و برنامه ها 3. 
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  ضان�م�  یو تداو  ص��شخ updateرهنمود  ا �آ
سازمان  و  شدە وزارت صحت عامه د ی�تا ۱۹ د �کوو 

 است؟ موجود  ها  پارتمنتید تمام در  ،جهان  ص�

4 

 5 موجود است؟ 19 د �کوو   ضان�م�  اژ �ت�  تم�الگور  ا �آ   
و  اژ �ت�  تم�نظر به الگور  19 د �کوو   ضان�م�  ا �آ   

   ؟شوند �م اژ �در بخش عاجل و �اپا ت�  ف،�تصن
6 

 دارد  وجود 19 د �کوو انتان در بخش   ه�رهنمود وقا ا �آ   
 ؟

7 

 ورتص شفاخانه نیا در  پالزما  با  یتداو  جر �پروس ا �آ   
 د؟�ی گ�م

8 

  ضان�م�  یبرا جن�پروتوکول استفادە معقول ا�س ا �آ   
 نزد شما موجود است؟ 19 د �کوو 

9 

 10 موجود است؟ ICUپروتوکول  ا �آ   
 

  
 پروتوکل و  رهنمودها  نهیزم در  موظف پرسونل ام�آ

 اند؟ دە�د آموزش موجود  یها
11 

 مورد در ص� کارمندان ت�ظرف یارتقا پالن ا�آ   
 است؟ موجود 19 د��ک� 

12 

 از  فادەاست بخش در  طیب  کارکنان  ر یسا و  دوکتوران ا �آ   
 اند؟ دە�د آموزش شخ� محافظت ل�وسا

13 

 خطر مفاهمه و عامه آ�ا�. 4

 14 است؟ موجود  نجا یا در  عامه د� آ�ا� برنامه ا �آ   
 

  
 نهیزمدر  انتظارگاەدر  د� آ�ا� ص� یامها�پ ا �آ

 شود؟�پخش م 19 د �کوو از ابتال به   ی�ی جلوگ
 

15 

 
  

ها ا �آ ها، ،ص� غایت �تبل یپوس�ت  و  ت�ل ف�ل برو��
 شفاخانه وصحن واردها  در  عامه آ�ا� مواد  گر �د

 است؟ موجود  و  نصب

16 

 یتداو  بخش. 5

خون صورت  یبا پالزما 19 د �کوو   ضان�م�  یتداو  ا �آ   
 د؟�ی گ�م

17 

 
  

ئ یتداو  ا �ا  د �کوو   ضان�م�  ی) براتازونی(دکسام د �اس�ت
 ز �تج�  ضان�کدام م�   یبرا د؟�ی گ�صورت م 19

 گردد؟�م

81  

ف تام�و  ا �ا     19 گردد؟�م ز �تج�  ضان�م�  یبرا D نی
 

 PPE ا� محافظت شخ� ل�ساو . 6
 

02 ؟است موجود استفادە یبرا جرا� یها ماسک ا�آ     
در  توسط پرسونل مؤظف ص� N95ماسک  ا �آ   

 گردد؟�استفادە م 19 د�کوو بخش  
12  
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22 است؟ موجود  دستکش ا �آ     
 از �ن که  پرسون� یبرا یرو  محافظ ا � و  نکیع ا �آ   

 دارد؟ وجود  است
32  

42 دارد؟ وجود محافظیت  مکمل لباس ا�آ     
 

 عفویف  ضد. 7
 

52 ؟دارد  وجود  کا�ف   بقدر  صد �ف ۵�۰ ن�کلور    ا �آ     
 وجود  سط�ح نمودن عفویف  ضد  جهت ل�وسا ا �آ   

 ؟دارد 
62  

 دوساعت هر  ضان�م�  به معروض نوا� و  سط�ح  ا �آ   
 ؟شود �م عفویف  ضد 

72  

 ا � و  یشو  دست عیما و  ک�سپت انیت  رب هند  ا �آ   
 دارد؟ وجود  صابون

82  

ف تجه و ) OPD( �اپا  بخش. 8  آن ات�ی

 
  

دادە شدە  اختصاص�اپا  ضان�م�  یبخش برا ک� ا �آ 
 است؟

29 

 
  

 مانند  ضان�م�  نهیمعا ل�وسا بخش نیا در 
 نجس جن�ا�س و  سنج تب فشار، آله ستا�سکوپ،

 دارد؟ وجود 

03  

 
  

ف مؤظف ر یسا و  دوکتوران  یبرا مناسب محل ا �آ  یب ط نی
 دارد؟ وجود  ضان�م�  نهیمعا جهت

13  

 
  

ف عمراج یبرا یگزار   فاصله حفظ با  انتظار  ساحه ا �آ  نی
 است؟ موجود  وازانیپا و 

23  

ف تجه و ) ICU( یجد یها مراقبت بخش. 9  آن ات�ی

 
  

33 وجود دارد؟ 19 د �کوو   ضان�م�  یبرا ICU ا �آ  

 
  

43 وجود دارد؟ 19 د �کوو   ضان�م�  یپنج �س�ت برا حداقل  

 
  

53 وجود دارد؟ ICUدر بخش  تور یاقل پنج مان حد   

 
  

ف ماش ه�اقل پنج پا حد   ICUدر بخش  نتوالتور �و  نی
 دارد؟ وجود 

63  
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 ICU در بخش جن�مملو از ا�س یبالونها تعداد کا�ف  ا �آ
 وجود دارد؟

73  

 
  

83 موجود است؟ ICUشا� در بخش  � ید  

 
  

 39 وجود دارد؟ ICUدر بخش  ه�ادو  یالمار 

 
  

ور  یدواها آن در  یانقضا خ�ــــو عاجل با درج تار  ی�ف
 است؟ موجود  کا�ف   بقدر  ،ICUدر بخش  یالمار 

04  

 
  

یف  وبیت لرنگسکوب، ف ور  ل�وسا ر یو سا ��  یبرا ی�ف
 وجود دارد؟ ICUدر بخش  شن�انت��

14  

 ضان�م�  از  مراقبت. 10

 
  

 یپر  خانه و شدە ب�ترت ه�دوس ض�م�  هر یبرا ا�آ
است؟ شدە  

24  

 
  

برعالوە  ا �آ   PCR   � ص�هم جهت �شخ ع�ــــ�ست 
شود؟�انجام م 19 د�کوو   

34  

 
  

 ناتیمعا ر یسا 19 د�کوو مشخص   نهیبرعالوە معا ا �آ
 شود؟�مرکز انجام م نیهم در ا یالبراتور 

44  

 
  

 د�کوو  ضان�محل مناسب غرض اخذ نمونه از م�  ا �آ
وجود دارد؟ 19  

54  

 ستا�و  یو ی. بخش حما11      

 
  

ف  یبرا کا�ف   یها اطاق احت و  �شسنت  کارمندان  اس�ت
وجود دارد؟ 19 د�کوو موظف در بخش   ص�  

64  

 
  

پرسونل مؤظف در بخش   یمناسب برا یها �شناب
، امکانات استحمام وجود دارد؟19 د �کوو   

74  

 
  

اتور  یدارا شفاخانه  ر یسا و  �س�ت  تعداد  ت�ظرف با  ج�ف
 ؟داراست را  الت��سه

84  

 
  

 وجود  ضان�م�  و  پرسونل یبرا دیف �آشام ص� آب
 دارد؟

48 
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 الرکو �مال ه�ص��شخ البراتوار  در  یالبراتوار  قبول قابل عمل�رد  ایب �ارز  ست�چک ل: 3شمارە  مه�ضم

 نام البراتوار :  پوهنتون /شفاخانه/وزارت: تحت پوشش 

 :  نام مسئول فیف  :  تخصص مسئول فیف 

 
  

 ه�ته وقت سه در  پرسونل یبرا مک�ف  و  ص� غذا 
 دارند؟ ت�رضا آن از  پرسونل و  گردد �م

49 

 
  

 یبرا یجار  ماە از  قبل ماە ک�  الزحمه حق و  معاش ا �آ
 است؟ دە�گرد  ه�تاد تان

50 

 
  

15 است؟ موجود  ستا� در  شخ� محافظت ل�وسا ا �آ  

 
  

 رد کا�ف  بقدر عفویف  ضد مواد و یالبراتور  مواد ا�آ
 است؟ موجود ستا�

25  

 
  

ف و تجه اجناس) س�تابی(دلست به روز شدە  ا �آ  ات�ی
 در شفاخانه شما موجود است؟  19 د �کوو بخش  

35  

 مجموعه
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 است؟ داشته حضور  ش�تفت زمان در  فیف  مسئول ا �آ

 کو��مال یمشخصات انجام دهندگان البراتوار ها

 نام و تخلص 
ف م  انجام الت�تحص ان�ی

 دهندە
ف م نام و تخلص   دهندە انجام الت�تحص ان�ی

1 .  2 .  

3 .  4 .  

 دهد؟را انجام � یالبراتوار چه ن�ع �ست ها

 پرسونل
نخ ب�

 �ی 

 صالح داردم به 

 حات�توض

1 

ظارت کامل ن ت�ف�ک  ستم�س ارکان اص� ت�� یمد ق�از ط�  مسئول فیف  ا �آ
ول مدارك و سوابق (  کو��مال ص�هاي بخش �شخ جر �بر پروس شامل کن�ت

ف ح ، قبل هاي جر �پروس ، پرسونل ت�صالح ایب �، ارز   نجاما از  بعد  و  نی
ول  �ست،  ، د �خ�  آالت، سامان و  ل�وسا ت�� یمد ،میف �ا ، ت�ف�ک  کن�ت

 هاي ه�رو  و  استها �س و  داشته)  انطباق عدم ت�� یمد و  ینگهدار  و  ە�ی ذخ
 دهد؟�م قرار  اي دورە بازنگري و  مرور  مورد  را  بخش نیا در  یالبراتوار 

    

ح ا �آ 2  وسطت پرسونل از  ک� هر  براي ارات�اخت و  ها  ت�مسئول ، ف�وظا ��
 است؟ شدە مکتوب فیف  مسئول

    

3 
 پرسونل و  است موجود  پرسونل آموزش براي مشخ� برنامه ا �آ

 مستندات و  کردە  افت�در  را  محوله ف�وظا انجام جهت الزم آموزشهاي
 است؟ موجود  آن

    

4 
 محرز  فیف  مسئول براي محوله ف�وظا انجام براي پرسونل ت�صالح ا �آ

 دارد؟ وجود  پرسونل ت�صالح اي دورە ایب �ارز  سوابق و  است شدە
    

  سات�تاس
نخ ب�

 �ی 

 صالح داردم به 

 حات�توض

5 

  اموري انجام براي مستقل و  مجزا  فضاهاي کو��مال ص��شخ بخش در  ا �آ
(  دارد؟ وجود  رساند، حداقل به گر �کد� با  را  آنها  تداخل است الزم که

و فضاي جدا�انه و مناسب براي Post PCR  وPre-PCR  فضاي مانند 
 )��ژنت مواد  ص�آمادە سازي و تخل

    

  � ت�) رعا Unidirectional workflow(  ه�س�  ک�گردش کار   ا �آ 6
 گردد؟

    

 با  جزا م بخشهاي هواي که  است نحوي به ه�ته�  ا � هواساز  ستم�س ا �آ 7
 ؟ باشد  نداشته تداخل گر �کد�
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8 
  انتقال از  ي�ی جلوگ جهت الزم انه�ی شگ�پ دات�تمه ا �آ

گ
  فضاي ز ا آلود�

Post-PCRبه فضاي ) Pre PCRو  ل�وسا ابزار، رو�وش، از  استفادە �ی نظ 
 است؟ شدە گرفته  نظر  در )  مستقل و  مجزا  صورت به م��ف  مواد 

    

HSE 
نخ ب�

 �ی 

 صالح داردم به 

 حات�توض

9 

 �ی نظ فردي ومحافطت میف �ا الزامات کو��مال ص��شخ بخش در  ا �آ
 میف �ا نکیع مناسب، دستکش ماسک، مانند (  حفاظیت  ل�وسا از  استفادە

 ک�ولوژ یب هاي نمونه به م��وط میف �ا ومالحظات)  ە�ی غ و  صورت حفاظ ،
 مو �ک��ا��ت �ما به مشکوك هاي نمونه آلودە، �م و  خون جمله از ( 

 گردد؟  � ت�رعا)  ە�ی غ و  س�ت��رکولوز 

    

10 
 و  مواد  ا ب کار   به م��وط میف �ا مالحظات کو��مال ص��شخ بخش در  ا �آ

 و  ... ) و  د �بروما ومید�ات فنل،:  مانند (  خطرنا� یی ا�م�ش یها معرف
ف همچن  گردد؟� ت�رعا ە�ی غ و  و یوا�تیراد مواد  نی

    

11 
 و  ست� نمونه، ن�ع با  مطابق ک�ولوژ یب – میف �ا سط�ح یها استاندارد  ا �آ

 شود؟� ت�رعا البراتوار  ت�فعال
    

12 
 ل�، و سا Post PCRدر بخش  ناتور یلوم�در صورت استفادە از ترا�س ا ا �آ

س � یمناسب برا حفاظیت   باشد؟استفادە کنندە در دس�ت
    

13 
 ت�� یمد طرزالعمل در  موجود  مندرجات با  مطابق ها  �سماند  دفع نحوە ا �آ

 د؟�ی گ� صورت �سماند 
    

14 
  ا �آ

گ
 یاز روش ها یکار وسط�ح کار   ط�مح یی زدا جهت نظافت و آلود�

مناسب استفادە  یی ا�م�و مواد ش UVتا�ش اشعه  �ی مناسب و کار آمد نظ
 شود. �

    

15 
  یها روش از  ا �آ

گ
  یبرا مناسب و  موثر  یی زدا آلود�

گ
 و  ل�اوس یی زدا آلود�

ف ماش  گردد؟� استفادە کو��مال بخش آالت  نی
    

16 
ا�ش ت نیکنندە ا  د �تول له�عمل�رد وس UVدر صورت استفادە از تا�ش  ا �آ

ول و برر�  حیبه نحو صح  گردد؟� کن�ت
    

ف ماش و  ل�وسا  آالت  نی
نخ ب�

 �ی 

صالح    

 دارد

 حات�توض

17 

ف ماش تما� ا �آ  اتاطالع یحاو (  هستند؟ شناسنامه برگه یدارا آالت  نی
ف ماش مشخصات مثل"  یالبراتوار  ل�وسا الزامات"  در  مندرج الزم  دلم ،نی

وع و  د �خ�  خ�ــــتار  ال،��  شمارە و  کت با  تماس نحوە کار،  به ��  شتبان�پ ��
 .... )و 

    

18 
 زمال اطالعات یحاو (  هستند؟ فیف  دستورالعمل یدارا ل�وسا تما� ا �آ

  مثل"  یالبراتوار  ل�وسا الزامات"  در  مندرج
گ

 نحوە ،کار�رد   مراحل و  چگون�
ول  فواصل و   .... ) و  میف �ا مالحظات ، ینگهدار  و  کن�ت
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19 
ف ماش هر  با  کار   یبرا مسل� افراد  ا � فرد  ا �آ ف تع نی  به یکار�رد  جهت و  شدە ینی

 است؟ شدە دادە الزم آموزش آنها 
    

20 

ف ماش ا � ل�وسا ا �آ  ص�انجام مراحل استخراج و تخل یآالت مستقل برا نی
موجود  جر �پروس نیمخصوص انجام ا یدر فضا ک�نوکلئ یها د �اس

 یمورد استفادە جهت خالص ساز  ل�از جدا بودن وسا نانیاست؟ ( اطم
 )  مخلوط وا�ن��  یآمادە ساز  یمورد استفادە برا ل�از وسا ��مواد ژنت

    

21 

ف وسا ا �آ ف و ماش ل�در نصب و گذاشنت  اختصاص دادە یآالت در فضاها نی
ف عدم تداخل ماش ی) فاصله مناسب برا Pre PCR & Post PCRشدە (   نی

ا میف �مالحظات ا گر،�کد�آالت در عمل�رد  ف هکارکرد مطلوب تج  ط�و ��  �ی
 شدە است؟ ت�رعا

    

22 
)   Biological Safety Cabinet( ک�ولوژ یب میف �ا نتیکاب  سفیت  ا �آ

عوامل پاتوژن مورد �ست، در البراتوار  سیت �ز  میف �متناسب با سطح ا
 گردد؟موجود بودە و استفادە �

    

23 

اسیکال  و  ینگهدار  برنامه ا �آ ف ماش رد عمل� از  نانیاطم یبرا یا دورە ونی�ب  نی
ف ی�ی نظ ید�کل  ل�وسا و  آالت   Water( حراریت  ل�ها ، وساوژیسان�ت

Both, Termocycler  �ها انجام و سابقه پتیکرو��و م زر �) بخچال ، ف 
 گردد؟� یآن نگهدار 

    

24 
  هب توجه با  سمپل یها نمونه و  ها  ت�ک  مواد، یحاو  زر �ف�  و  خچال� ا �آ

س در  و  مناسب محل در  آنها  کار�رد   دارند؟ قرار  دس�ت
    

25 

  ی�ی شگ�پ یدار برا �ت یفل یها پ�ت ا �جدا�انه  یها پ�از ت ا �آ
گ

 از آلود�
) معرف ها و نمونه ها در مراحل  Cross Contamination( متقاطع 

افزودن نمونه سمپل  ،مخلوط وا�ن��  یمختلف استخراج، آمادە ساز 
 شود ؟استفادە � �ی استخراج شدە وغ

    

26 

ف ماش ا � ل�درکنار هر وسا ا �آ ف ماش ژە�، ب�  نی کابرد   ک�از  ش�که ب  آالیت  نی
چه  ) که  Log BooK(  یبرگه ثبت اطالعات کار�ر  ا �داشته باشد، دف�ت

ف اطالعات م��وط به هر ن��ت استفادە از ماش   را �شان دهد . ( شامل نام نی
ف و ساعت ف استفادە از ماش خ�ــــکار�ر ، تار  ف ماش ت�، وضع نی وع و در ��  نی

  خانمه کار ) موجود است؟

    

27 
ف ماش نصب و  د �خ�  از  �س ا �آ وع از  قبل و  نی ف ماش د عمل�ر  ی�ی کارگ  به ��  نی
ول  از  استفادە با  ف اشم بروشور  در  مندرج یها روش ا � مناسب یها کن�ت  نی

 است؟ موجود  آن مستندات و  گرفته  قرار  ایب �ارز  مورد 
    

38 
ف وماش ل�وسا م�ترم و  س��و  به م��وط سوابق ا �آ  خروج خ�ــــتار (  آالت  نی
ح ، ارسال از  قبل عفویف  ضد  نحوە ، م�ترم ا � ، س��و  خ�ــــتار  کار،  از  �� 

 است؟ موجود ... )  و  شدە انجام مات�ترم و  مات�تنظ
    

29 

 فیف  د عمل�ر  ا �آ کار   ان�ج�  به مجدد  ورود  از  قبل و  م�ترم و  س��س از �و 
ف ماش ول  استفادە با  نی  بروشور  در  شدە مندرج یها روش ا � مناسب یها کن�ت
ف ماش  د موجو  آن مستندات و  د �ی گ� قرار  ایب �ارز  مورد  ل�وسا و  آالت  نی

 است؟

    

 �ست انجام از  ش�پ ند یفرا
نخ ب�

 �ی 

 صالح داردم به 

 حات�توض



30 
 
 

30 
 در  و  دارد  وجود  کنندگان  مراجعه ت�ه�  شناخت یبرا مشخص روش ا �آ

  د؟�ی گ� قرار  توجه مورد  رشیپذ هنگام
    

31 
 یهدار نگ و  انتقال ،ی�ی گ  سمپل ض،�م�  یساز  آمادە یبرا مناسب روش ا �آ

 شود؟� رعابت و  دارد  وجود  سمپل
    

32 
 نیا نجاما مسئول افراد  ا � فرد  نام و  ی�ی گ  سمپل رشیپذ ساعت و  خ�ــــتار  ا �آ

 شود؟� ثبت ندها یفرآ
    

33 
ح رش،یپذ هنگام ا �آ  در آ (خصوص الزم ��نیکل  اطالعات و  کامل  حال ��

 شود؟� یآور  جمع) است وا�سته آنها  به جینتا حیصح �ی تفس که  یموارد
    

34 
 یاه نمونه مورد  در  ژە�ب� (  مختلف یها سمپل قبول ا � رد  یها ار �مع ا �آ

 است؟ شدە مکتوب و  مشخص)  مرا�ز  ر یسا از  شدە ارجاع
    

35 
و  موارد  در  ض�م�  و  دا��ت  با  موقع به تماس یبرا دایت �تمه ا �آ (مثال  یر �ف

 رسایف  اطالع نمونه ت�ف�ک  ا � ت�کم  در  اشکال مورد  در  است الزم که  موارد 
 است؟ شدە یف یب ش�پ) شود

    

36 
ف ب قبول قابل زمایف  فاصله حدا��ث  ا �آ  �ست، مانجا تا  نمونه آوري جمع نی

 ؟ گردد   � ت�رعا و  شدە مکتوب مختلف، هاي نمونه براي
    

37 
ا در  �ست ازانجام قبل ها  نمونه ا �آ  ور،ن دما، مکان، �ی نظ(  مناسب ط���

 شوند؟ � نگهداري... ) ارتعاش،
    

 �ست انجام ند یفرا
نخ ب�

 �ی 

صالح    

 دارد

 حات�توض

38 

 و  استخراج در  استفادە مورد  هاي ت�ک  مورد  در  البراتوار  است�س ا �آ
-ت�ک  از  فادەاست ،کو��مال ص��شخ مراحل ر یسا و  ک�نوکلئ د �اس ص�تخل

( داراي تائ ف ب هاي ه�د�هاي معت�ب   عامه حتص وزارت ه�دی�تا ا � و  المل� نی
 باشد؟�)  کشور 

    

39 
 مونهن ن�ع با  متناسب هاي ت�ک  از  ک�نوکلئ د �اس استخراج براي ا �آ

 شود؟�م استفادە
    

40 

 ی�ی تغ اد ج�ا ا � و  ه�دی�تا داراي معت�ب  هاي ت�در صورت عدم استفادە از ک
هاي ولپروتک از  استفادە صورت در  ا � و  سازندە یی اجرا روش در  دستکاري و 

 
گ

 کار   روش ا �آ ک،�نوکلئ د �استخراج اسبراي )   home made ( خان�
 شود  � هس�مقا د ی�تا مورد  و  معت�ب  روش ک� با  جینتا و  شدە گذاري  صحه

 است؟ موجود  آن مستندات و 

    

41 
وري موارد  در  ا �آ  شدە ستخراجا ک�نوکلئ د �اس ا � نمونه ت�کم  ا � ت�ف�ک  �ف

امناسب مواردي که نشود و در � ثبت آن جه�نت و  د �ی گ� قرار  ایب �ارز  مورد 
 گردد؟� تکرار  عمل نیاست ا

    

42 
 با  منظم صورت به استفادە مورد  هاي ت�ک  و  معرفها  داري�پا و  عمل�رد  ا �آ

�  هاي نمونه و  مرجع مواد  از  استفادە  آن نداتمست و  شود  � برر� کن�ت
 است؟ موجود 
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43 
 ت�ک  ا � معرف مثل(  د �جد ���شخ محصول هر  از  استفادە از  ش�پ ا �آ

 جعمر  مواد  از  استفادە با  عمل�رد  صحت)  د �جد ساخت �ي از  ا � و  د �جد
�  مواد  ا �  ت؟اس موجود  آن مستندات و  د �ی گ� قرار  برر� مورد  کن�ت

    

44 

وار شدە در داخل البرات طرا� یاز استفادە از روش هاي البراتوار  ش�پ ا �آ
 )Home Made (   ه�توص یی و دستکاري در روش اجرا ی�ی تغ جاد �ا ا �و 

 Full or partial( جزیئ  ا �مراحل صحه گذاري کامل  ت،�شدە سازندە ک
Validation  (  � و مستندات موجود است ؟ د �ی گ  متناسب انجام 

    

45 
 در  آنچه با  مطابق" ش�آزما انجام یها"طرزالعمل  از  ک� هر  براي ا �آ

 ؟است شدە مکتوب آمدە، مستندسازي اصول
    

46 
 انجام ن��ت هر  در  �ست هر  دهندە انجام فرد  نام و  ساعت ، خ�ــــتار  ا �آ

 شود؟ � ثبت �ست
    

47 
لت�ها ، کمعرف مشخصات ا �آ ادە هاي مورد استفها ، استانداردها و کن�ت

 گردد ؟در هر ن��ت انجام �ست ثبت �
    

48 

 آن، جیانت د ی�تا ا � �ست تکرار  لزوم براي البراتوار  ه�رو  و  است�س ا �آ
باشد ؟ ( شامل � موجود  آن ت�رعا سوابق و  بودە مکتوب و  مشخص

-روش از  استفادە د،�جد نمونه ا � نمونه همان روي تکرار�ست به از �موارد ن
ارسال به  ها،�ست ر یسا جینتا و  ��نیکل  اطالعات برر� دي،ی�هاي تا

 .... گر �البراتوار معت�ب د

    

49 
ا مناسب هگراف  نمودارها، ر،�تصاو  �ی نظ ش�آزما انجام سوابق ت�ف�ک  ا �آ

 است؟
    

50 
ف آنال ا � روش از  که�صورت در  ا �آ  افزار  نرم ک� ا � محاسبایت  فرمول ا � آماري �ی

 اعتبار  و  سیت در  از  شود �م استفادە یی نها جه�نت محاسبه ا � د �تول براي خاص
 شود؟� حاصل نانیاطم آن

    

 �ست انجام از  �س ند یفرا
نخ ب�

 �ی 

 صالح داردم به 
 حات�توض

51 
 مکتوب �ست انجام از  �س مختلف هاي نمونه نگهداري زمان مدت ا �آ

 گردد ؟� ت�رعا و  شدە
    

52 
ا و  مکان ا �آ  ت�ف�ک  لحاظ به(  مختلف هاي نمونه نگهداري مناسب ط���

 گردد؟� ت�رعا و  شدە مکتوب �ست انجام از  �س)  ت�امن و  میف �ا نمونه،
    

53 
 زومل موارد  در  که  است قس� شدە استخراج مواد  و  ها  نمونه نگهداري ا �آ

�  باشد؟ � �م آسایف  به مجاز  افراد  براي آن به دس�ت
    

54 
 به دەش برداشته ش�آزما انجام براي که  نمونه از  بخ��  بازگرداندن از  ا �آ

 شود؟� خودداري اص� نمونه حاوي ه�اول و  اص� ظرف
    

55 
 �ست انجام ل�وسا و  ها  معرف و  نمونه شامل �سماندها  دفع نحوە ا �آ

 شود؟� ت�رعا ، بودە مکتوب و  مشخص
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 گزارش د�
نخ ب�

 �ی 

صالح    

 دارد

 حات�توض

56 

 به �وطم�  کاغذي  مستندات ه�هاي استاندارد کلدستورالعمل اساس بر  ا �آ
ون مستندات و  سال دو  حداقل مدت به ش�آزما  ر �صاو ت مانند (  آن ک�ال��ت
 شگاە�اآزم در  نامحدود  مدت براي)  ە�ی غ و  وتريیکامپ  لهاي�فا افزاري، نرم

س در  لزوم صورت در  و  شدە نگهداري  گردد؟� قرار  مجاز  افراد  دس�ت

    

57 
 ص��شخ روش مهم هاي ت�محدود و  ت ا �خصوص لزوم صورت در  ا �آ

 ص��شخ در  ت�محدود ا � ���شخ ت�حساس حد  مثل(  کو��مال
 شود ؟� درج جوابد� برگه در )  خاص هاي پ�ژنوت

    

58 
 ��نیکل  �ی تفس براي الزم اطالعات مقت�ف  موارد  در  جوابد� برگه در  ا �آ

 شود؟ � درج جینتا حیصح
    

59 
ورت، به نظر  البراتوار  که�صورت در  ا �آ  �ست بنامناس نمونه ک� روي �ف

 ا ه ت�محدود مشخص بطور  گزارش  برگه در  داد، انجام را  درخواست مورد 
 رساند؟� دا��ت  اطالع به را  جینتا �ی تفس در  اط�احت لزوم و 

    

60 
 کو��مال ص��شخ  �ست انجام در  شدە بکارگرفته فناوري ا � روش ن�ع ا �آ

 گردد؟� درج جواب برگه در 
    

61 
  هاي پروتکل ي�ی گ  بکار  صورت در  ا �آ

گ
 البراتوار  که در   Home Modeخان�

موض�ع در برگه جواب  نی، راە اندازي و صحه گذاري شدە است ا طرا�
 شود؟درج �

    

62 
 دادە اطالع عالجم دا��ت  ا � ض�م�  به عا ��  د �با که  بحرایف  جینتا فهرست ا �آ

س در  و  دە�گرد  مکتوب شود،  دارد؟ قرار  مرتبط پرسونل همه دس�ت
    

63 
شود � سایف ر  اطالع معالج دا��ت  ا � ض�م�  به �عت به بحرایف  جینتا در  ا �آ

 است؟ موجود  بحرایف  جیوسوابق مرتبط با گزارش عاجل نتا
    

64 
 �ست ر یسا جه�نت با  کو��مال ص��شخ �ست جه�نت مقت�ف  موارد  در  ا �آ

 شود؟� سه�مقا ��نیکل  سوابق ا � و  مرتبط یها
    

65 
 صاحب فرد  ک� ا � فیف  مسئول توسط ش�آزما ک� یی نها گزارش  ا �آ

 شود؟� امضا  و  د �تائ ت�صالح
    

66 
ف ب فاصله زمایف  البراتوار شواهدي وجود دارد که �شان دهد  ا � و  رشیپذ نی

را براي هر �ست  ) Turn Around Time(  جه�نمونه تا گزارش نت افت�در 
ف تع  کند؟� ش�آن را نما ت�نمودە و رعا ینی

    

ول ک  البراتوار  �ف �کن�ت
نخ ب�

 �ی 

صالح    

 دارد

 حات�توض

67 
ل  از  ش�آزما انجام ن��ت هر  در  جینتا صحت از  نانیاطم جهت ا �آ  کن�ت

ل  شامل مناسب هاي ل حد حساس(  مثبت کن�ت  ���شخ ت�خصوصا کن�ت
ل من�ف  ل آب   ) و کن�ت  شود؟�استفادە مNo Template Control و کن�ت
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68 
از عدم وجود مهارکنندە وا�نش در  نانیدر صورت لزوم، با هدف اطم ا �آ

ل داخ� ،کو��مال  یالبراتوارها  روش ا �Internal Control   از کن�ت
 ؟ شود �م استفادە آن ن�گ� �جا

    

69 

کت ثلم روشها  از  ��اي به دورە بصورت یالبراتوار  جینتا اعتبار  ا �آ  در  ��
  هاي نمونه از  استفادە ، ت�ف�ک  خار�ب  ایب �ارز  ا � سن�ب  مهارت هاي برنامه

 به آن ارسال و  نمونه م�تقس است، شدە معلوم آنها  جینتا قبال  که  ��نیکل
 معت�ب  پروتکل ا � روش ک� از  استفادە مرجع، ا � معت�ب  یها البراتوار  ک�
 د؟�ی گ� قرار  ایب �ارز  مورد  ە�ی غ و  گر �د

    

70 
ل  هاي ت�فعال انجام سوابق ا �آ  از  نکهیا بر  دال شواهدي و  ت�ف�ک  کن�ت

 براتوار ال  عمل�رد  بهبود  و  اصالح ، خطاها  یی شناسا براي آن جینتا �ی تفس
س �� استفادە  باشد؟شود در دس�ت

    

 ها ت�ک  و  مواد  ینگهدار  و  ە�ی ذخ
نخ ب�

 �ی 

 صالح داردم به 

 حات�توض

71 
ف تام فهرست ا �آ ف ماش ، ل�وسا و  تها یک  معرفها، کنندگان  نی   یالبراتوار  ت آال  نی

 دارد؟ وجود  است، د ی�تا مورد  آنها  از  د �خ�  شدە انجام ایب �ارز  اساس بر  که
    

72 
مورد استفادە داراي برچسب مشخصات  یالبراتوار مواد و معرف هاي  ا �آ

 و  ساخت �ي ، انقضاء خ�ــــتار  ، ساخت خ�ــــتار  معرف، ت�شامل ماه
ا  ؟ هستند  نگهداري ط���

    

73 
 دماي ا � زر �، ف�  خچال�در دماي مناسب (  البراتوار هاي  ت�مواد و ک ا �آ

 شوند ؟ سازندە نگهداري � ه�اطاق ) طبق توص
    

74 

ف  جداسازي براي الزم دات�تمه ا �آ  ايه فرآوردە و  ها  م�آنزا ومناسب مطمنئ
 د �اس و  ضان�م�  هاي نمونه از  �ست، انجام براي از �ن مورد  کو��مال

 ا � و  جزا م زر �ف�  از  استفادە(  است؟ شدە یف یب ش�پ شدە خالص یهستو 
 ) زر �ف�  طبقات کامل  جداسازي

    

75 
 ، ديموجو  فهرست شامل ە�ی ذخ و  د �خ�  ند یفرآ به م��وط مستندات ا �آ

 است؟ موجود ... ، سفارش نقطه
    

 سمپل  ا �ارسال نموته 
نخ ب�

 �ی 

صالح    

 دارد

 حات�توض

76 

 گرارتباط�د یالبراتوارها با  نمونه رشیپذ ا �چنانچه البراتوار به لحاظ ارسال 
"  نمونه ارجاع"ضوابط  دستورالعمل اساس بر  مشخ� قرارداد  ا �آ ، دارد 

ف رفط تعهدات و  تها یمسئول و  ارتباط ن�ع که  سالمت مرجع یالبراتوار   را  نی
س و  شدە مکتوب باشد  نمودە مشخص روشیف  به  ؟ است دردس�ت

    

77 
 یها �ست ا � �ست ن�ع و  ارسا� هاي نمونه و  ضان�م�  مشخصات ا �آ

 ؟ د شو  � نگهداري و  ثبت مناسب ق�ط�  به آنها  جینتا و  درخواسیت 
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78 
ا ا �آ  زمان ، حرارت درجه نظر  از  نمونه نگهداري و  انتقال جهت الزم ط���
 ،یت س�ز  میف �ا مسائل و  نمونه ت�ف�ک  حفظ لحاظ به ە،�ی غ و  ظرف ،

 ؟ گردد   � ت�رعا و  شدە مکتوب
    

79 
 قطب(  مناسب روش به بندي �سته و  حمل نمونه، انتقال هنگام ا �آ

 نندەک  حمل فرد  میف �ا و  حفاظت از  نانیاطم جهت)  م��وطه دستورالعمل
 ؟ گردد   � ت�رعا جامعه و 

    

 �و رس یی شناسا
گ

 به خطا ها و موارد عدم انطباق  د�
نخ ب�

 �ی 

 صالح داردم به 

 حات�توض

80 
 وارد م و  خطاها  یی شناسا براي مشخ� هاي روش کو��مال بخش در  ا �آ

 دارد؟ وجود  انطباق عدم
    

81 
 مودنن برطرف براي و  ثبت شدە یی شناسا انطباق عدم موارد  و  خطاها  ا �آ

 یو یوقا و  اصال� اقدامات ،)  لزوم صورت در (  عاجل اقدامات آن
ف تع ایب � شه�ر  و  کامل  قیتحق برمبناي  گردد؟  � ینی

    

82 
 یو یوقا ا � اصال� اقدامات اث��خ��  ایب �ارز  و  ب�تعق به م��وط سوابق ا �آ

 است؟ موجود 
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 طیب  ���شخ یها البراتوار  در  ت�ف�ک  ستم�س ایب �ارز  ست�چک ل : 4شمارە  مه�ضم

 اصالح به از �ن �ی نخ ب� پرسونل البراتوار
 دارد

 کار�رد 
 ندارد

1 
ب پرسونل که سلسله مرات در البراتوار نمودار سازمایف  ا �آ
  صمشخ گر �کد�مختلف و ارتباط آنها را با  یست ها�

 است؟ موجود  کند،
    

 یادافر  و  فیف  پرسنل ک� اقل حد  ،یکار   شفت هر  در  ا �آ 2
 دارند؟ حضور  ی�ی گ  نمونه و  ش�� یپذ یبرا مشخص

    

3 
 جهت اتوار البر  پرسونل یکار   سابقه ا � و  ��تحص اسناد  ا �آ

 " در  مندرج موارد  با  منطبق مختلف یها �ست یتصد
 باشد؟ �" البراتوار پرسونل الزامات

    

ح ا �آ 4  از  ک� هر  ارات�اخت و  ها  ت�مسئول ف،�وظا ��
 است؟ شدە مکتوب فیف  مسئول توسط پرسونل

    

5 

 له،محو  یها ت�مسئول انجام یبرا پرسونل ت�صالح ا �آ
 احبهمص ق�ط�  از (  است؟ دە�گرد  محرز  فیف  مسئول یبرا

 یها ردە در  پرسونل یبرا عم� و  ینظر  ی�ستها و  عل�
 ) مختلف

    

ف جا�ش کارکنان،  از  ک� هر  یبرا ا �آ 6 ف تع صالح�ذ نی  دە�گرد  ینی
 است؟

    

 ه�اپ بر  ت�ف�ک  ت�� یمد آموز��  دورە فیف  مسئول ا �آ 7
 است؟ گذراندە  را  یالبراتوار  یاستانداردها

    

 صولا با  رابطه در  پرسونل آموزش یبرا فیف  مسئول ا �آ 8
 است؟ نمودە اقدام و  یز �ر  برنامه میف �ا

    

ف تضم آموزش یبرا فیف  مسئول ا �آ 9   طه�ح در  ت�ف�ک  نی
 ت؟اس نمودە اقدام و  یز �ر  برنامه پرسونل از  ک�ه�  یکار 

    

10 
 از  اعم(  یساز  مستند  حیصح نحوە فیف  مسئول ا �آ

 پرسونل به را )  سوابق حفظ و  مدارک نمودن مکتوب
 است؟ دادە آموزش

    

11 

 ،یردف مشخصات یحاو  پرسن� پروندە پرسونل همه ا �آ
 سوابق ،آموز��  و  یکار   سوابق ،��تحص مدارک

 در  آنچه با  مطابق... ( و  شغ� مخاطرات ون،یناسیوا�س
 دارند؟)  آمدە" کارمندان  الزامات" 

    

12 
ورت به توجه با  ا �آ   اطالعات بودن محرمانه حفظ �ف

� کارمندان،  وسطت تنها  پرسن� یها پروندە به دس�ت
 باشد؟� ر یپذ امکان مجاز  افراد 

    

13 
ف قوان با  مطابق شفاف و  مشخص داد  قرار  ا �آ  ار ک  وزارت نی
 است؟ شدە منعقد  پرسونل تمام با 

    

ا واجد  پرسونل تمام ا �آ 14      ند؟ا شدە مه�ب البراتوار، ط���

     البراتوار در  میف �اصول ا
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     است؟ شدە مشخص البراتوار  در  میف �ا مسئول ا �آ 15

16 
 ط�مح و  پرسونل میف �م��وط به ا یهادستورالعمل ا �آ

 است؟ شدە مکتوب البراتوار 
    

17 
 پرسونل میف �م��وط به ا یهادستورالعمل پرسونل تمام ا �آ
 آن یاجرا به و  نمودە مطالعه بدقت را  البراتوار  ط�مح و 

 باشند؟� متعهد 
    

18 
ف ل�اس�ت  نحوە دستورالعمل ا �آ  ل�وسا یشستشو  و  ونیاس�ی

 شود؟ � اجرا  حیصح نحوە به و  بودە مکتوب یالبراتوار 
    

19 
 بمطلو  حد  در  البراتوار  ط�مح میف �ا اصول و  نظافت ا �آ

 است؟
    

20 
 شدستک رو�وش، مانند  ه�اول یفرد حفاظت ل�وسا ا �آ
 رد مو  و  بودە موجود  البراتوار  در  ماسک و  م�ف بار  ک�

 د؟�ی گ  � قرار  پرسونل استفادە
    

21 
 اتع�ما برداشت جهت کم�  ل�وسا ،میف �ا نکیع ا �آ

 و  تاس موجود  البراتوار  در  صورت محافظ و  پتیپ توسط
  د؟�ی گ� قرار  پرسونل استفادە مورد 

    

22 
 ظتحفا ل�وسا از  پرسونل براستفادە فیف  مسئول ا �آ

 دارد؟ نظارت یفرد
    

     است؟ موجود  البراتوار  در  یاضطرار  شاور  ا �آ 23

     است؟ موجود  البراتوار  در  یشو  چشم ا �آ 24

25 
ف آم مخاطرە حوادث ی�ی گ  یپ  و  گزارش  ثبت، ا �آ ف  رو ف(  �ی  رفنت

ف �ر  سوزن،  ر د.... )  و  یی ا�م�ش مواد  و  خون دن�پاش و  خنت
 شود؟ � انجام البراتوار 

    

26 
  جهت مکتوب دستورالعمل ا �آ

گ
 موارد  در  یی زدا آلود�

ف �ر   امتم و  داشته وجود  آلودە مواد  شدن دە�پاش ا � خنت
 دارند؟ کامل  یی آشنا آن یمحتوا با  پرسونل

    

     ؟ دارد  وجود  البراتوار  در  ه�اول یها کمک  جعبه ا �آ 27

28 
با نمونه  م�از البراتوار که در تماس مستق یی در بخش ها ا �آ
 وجود دارد؟  یی است، دستشو مار �ب

    

29 
 وجود م ها  یی دستشو همه در  یی دستشو عیما صابون، ا �آ

 است؟
    

30 
 ط�حس و  کف  عفویف  ضد  و  نظافت نحوە دستورالعمل ا �آ

 شود؟ � عمل آن مطابق و  بودە موجود  �ست انجام
    

31 

 یاه ز�اله حیصح و  من�ا ت�� یمد جهت دستورالعمل ا �آ
 جمع ،یخطرساز  یب  ،یجداساز  مراحل در  یالبراتوار 

 وبمکت �سماندها  دفع و  نقل و  حمل ،یبند �سته ،یآور 
 است؟ شدە

    

32 
 ز ا �س ضان�م�  مختلف یها نمونه یز �ر  دور  نحوە ا �آ

 گردد. � ت�رعا بودە مکتوب و  مشخص کار   انجام
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33 
  جامان از  �س �ست انجام ل�وسا و  مواد  یز �ر  دور  نحوە ا �آ

 گردد؟� ت�رعا و  بودە مکتوب و  مشخص کار 
    

34 
 ی�سماندها از  آلودە، �ی غ و  یعاد ی�سماندها ا �آ

 شوند؟ � جدا  د �تول مبدا  در  آلودە، یالبراتوار 
    

35 

 یکثافتها  یز �ر  دور  جهت البراتوار  از  بخش هر  در  ا �آ
ف همچن و  آلودە�ی غ ف همچن و  آلودە یها کثافت  نی  ثافتک  نی

 مقاوم الهز� سه�ک  و  دار  درب دایف  کثافت  شدە، م�تعق یها
 دارد؟ وجود 

    

36 
  یها ط�مح مثل یالبراتوار  عفویف  یکثافتها  تمام ا �آ

 شوند؟�)  اتوکالو (  م�تعق دفع، از  قبل ،کرویب �م کشت
    

37 

ف ت ی�س ماندها ا �آ و   د �و برندە مانند � سوزن، اسال  �ی
پل، نوک اسکال غیشکسته ، ت یا شه�لوازم ش د،�کاوراسال 

شدە و قبل از دفع،  خته�ر  Safety Boxسمپلر و.... در 
 گردد؟( اتوکالو ) � م�تعق

    

38 
 ایب �رز ا یبرا ک�ولوژ یب و  یاور �م�ک  یها کاتور �اند از  ا �آ

 شود؟� استفادە اتوکالو  عمل�رد  صحت
    

39 
، B ت�کارکنان در بدو استخدام در برابر هپات  میف �ا ا �آ

 شدە و سوابق آن وجود دارد؟ ایب �ارز  HIVو  C ت�هپات
    

40 
ف وا�س ا �آ دە ش ق�ترز  من�ا �ی پرسونل غ یبرا  B ت�هپات نی

 و سوابق آن موجود است؟
    

ف ماش و  ل�وسا       البراتوار آالت  نی

41 
 محل ثبت با  البراتوار  در  موجود  ل�وسا فهرست ا �آ

 است؟ موجود  ک� هر  استقرار 
    

42 
ور  ل�وسا حداقل ا �آ  هرستف با  متناسب البراتوار  در  ی�ف

 شود وجود دارد؟� انجام البراتوار  در  که  یی ها �ست
    

43 
ف ماش ا �آ   کار   معت�ب  ه�دی�تا یدارا شدە دار��خ�  آالت  نی

 هستند؟ یکرد
    

44 
ف تجه هر  استقرار  و  نصب محل در  ا �آ ا به �ی  ��مح ط���

....)  و  ارتعاش ه،�ته�  نور، رط��ت، دما، نظر  از (  از �ن مورد 
 است؟ شدە عمل سازندە ه�توص براساس

    

45 
ف تجه هر  استقرار  و  نصب محل در  ا �آ  یف ف امکانات به ،�ی

 اساس بر ....)  و  فضالب آب، گاز،  برق، منبع(  از �ن مورد 
 است؟ شدە توجه سازندە ه�توص

    

46 
ف تجه هر  استقرار  و  نصب محل در  ا �آ (  میف �ا مالحظات ،�ی

 ه�توص اساس بر ... )  و  سته�ال��ت  �سماندها، �شعشعات،
 است؟ شدە گرفته  نظر  در  سازندە

    

47 

ف ماش نصب و  د �خ�  از  �س ا �آ وع از  قبل و  آالت  نی �� 
ف ماش عمل�رد  صحت ،ی�ی بکارگ ولک  استفادە با  آالت  نی  ن�ت

ف ماش بروشور  در  شدە مندرج یها روش ا � مناسب یها  نی
 است؟ گرفته  قرار  ایب �ارز  مورد  آالت 
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48 
ف ماش هر  با  کار   یبرا مجاز  افراد  ا � فرد  ا �آ ف تع آالت  نی  شدە ینی
 است؟ شدە دادە الزم آموزش آنها  به یکار�ر   جهت و 

    

49 

ف ماش تمام ا �آ  ( هستند؟ شناسنامه برگه یدارا آالت  نی
ف ماش الزامات"  در  مندرج الزم اطالعات یحاو   آالت  نی

ف ماش مشخصات مثل"  یالبراتوار   ال،��  شمارە و  مدل ،نی
وع و  د �خ�  خ�ــــتار  کت با  تماس نحوە کارف  به �� �� 

 ...) و  بایف ی�شت

    

50 

ف تجه همه ا �آ  یحاو ( هستند؟ فیف  دستورالعمل یدارا ات�ی
ف اطالعات الزم مندرج در " الزامات تجه  ات�ی

 "مثل یالبراتوار 
گ

  واصلف و  نحوە ،یکار�ر   مراحل و  چگون�
ول  ....) و  میف �ا مالحظات ،ینگهدار  و  کن�ت

    

51 

ف کنار هر تجه  ا �آ چه  ا � Log Book �ی  که  یبرگه ا ا �دف�ت
ف اطالعات م��وط به هر بار استفادە از ماش ار�ر، ( نام ک نی

ف و ساعت استفادە از ماش خ�ــــتار  ف ماش ت�وضع ،نی ر د نی
وع و خاتمه کار ) را �شان دهد موجود است؟ �� 

    

52 

ول  به م��وط سوابق ا �آ  و  ابزار  از  ک� هر  ینگهدار  و  کن�ت
ف تجه  ول،کن�ت   فواصل دهندە �شان که  یالبراتوار  ات�ی

ول  مورد  فا�تور   جینتا... )  حجم، فشار، دما،(  کن�ت
 ار ک  نیا مسئول و  افته� انجام اصال� اقدامات حاصله،

 . باشد  � موجود  است،

    

53 

ف تجه �ی تعم ا � س��و  به م��وط سوابق ا �آ  خ�ــــتار  ( ات�ی
 ویف عف ضد  نحوە ،�ی تعم ا � س��و  خ�ــــتار  کار،  از  خروج

ح ارسال، از  قبل ...)  و  شدە انجام ات�ی تعم و  مات�تنظ ��
 است؟ موجود 

    

54 

 ا �آ کار   ان�ج�  به ورود  از  وقبل �ی تعم ا � س��س از �و 
ف ماش فیف  عمل�رد  ول  استفادە با  نی  ا � بمناس یها کن�ت

ف ماش بروشور  در  شدە مندرج یها روش  مورد  آالت  نی
 د؟�ی گ� قرار  یی ا�ارز 

    

55 
رف ها مع ه�جهت شستشو و ته یآب مناسب البراتوار  ا �آ

  و کلیف  PH ،یی ورسانا ت�آن ( هدا ت�ف�موجود است و ک
 گردد؟  � ایب �کونت ) ارز 

    

      البراتوار سات�فضا و تاس

56 
 ناسبم ارتفاع(  است؟ مناسب البراتوار  سقف  ارتفاع ا �آ

 )است م�ت  سانیت  240 حداقل البراتوار  سقف
    

     است؟ یشو  کف  یدارا شستشو  اتاق کف  ا �آ 57

58 
 1.5 ارتفاع تا  اقل حد  البراتوار، یها درب و  ها  دبوار  ا �آ

 هستند؟ شستشو  قابل م�ت 
    

59 
 خرایب  ( است؟ مناسب البراتوار  ساختمان ک�  ت�وضع ا �آ
  و 

گ
 باشد  هداشت جود  و  د �نبا البراتوار  ساختمان در  فرسود�

( 
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60 
 جود و  مناسب فشار  با  گرم  و  �د  آب یبرا ک��   لوله ا �آ

 دارد؟
    

61 
 ه�هت البراتوار  در  مناسب ش�گرما  و  ش��ما ستم�س ا �آ

 است؟ شدە
    

62 
 من�ا و  استاندارد  البراتوار  در  گاز   ک��   لوله ستم�س ا �آ

 است؟
    

63 
 مکان ر د ها  کپسول  ا �در صورت استفادە از کپسول گاز، آ

 ک�نزد و  حراریت  منابع از  دور  ه،�ته�  یدارا امن، و  مناسب
 اند؟ شدە واقع استفادە محل به

    

64 
 در  ا � و  است جدا  مردان و  زنان ص� یها س��و  ا �آ

 نحوە به ضان�م�  خصو� م�ح�  امکان، عدم صورت
 گردد. � ت�رعا مقت�ف 

    

     است؟ فون�س و  هوا�ش یدارا ها  �شناب ا �آ 65

     ست؟ا موجود  البراتوار  در  برق کنندە  م�تنظ ترا�س ا �آ 66

67 
 گاز   جمعت مانع و  است مطلوب البراتوار  ه�ته�  ستم�س ا �آ

 گردد؟� م�ف  و  نامطب�ع بخارات و  ها 
    

68 
 جا� یشوند، دارا� باز  آزاد  یفضا به که  یی ها پنجرە ا �آ

 هسنتد؟
    

69 
 کم  کنندگان  مراجعه و  پرسونل جهت ؤە�و  الت��سه ا �آ

 شناب� و  تعادل حفظ یبرا ە�ی دستگ مثل(  معلول و  توان
 است؟ شدە یف یب ش�پ....) و  مخصوص

    

70 
 ورالعملدست با  مطابق(  کنواخت� و  کا�ف   البراتوار  نور  ا �آ

 باشد؟ �)  سات�تاس و  فضا 
    

71 
ف تام یبرا دایت �تمه ا �آ  تردد  لمح و  رشیپذ در  یی روشنا نی

 دارد؟ وجود  ضان�م� 
    

72 
� ا �آ  یبرا قطف البراتوار  فیف  یفضا به ورود  امکان و  دس�ت

 است؟ � �م مجاز  افراد 
    

73 
 البراتوار  ر د معت�ب  کارکرد   خ�ــــتار  با  ق�ح�  ه�اطفا کپسول  ا �آ

  4 کپسول  ک� ع،�ــــم�  م�ت  50 هر  یازا به(  کا�ف   تعداد  به
 است؟ موجود )  گرا�  لو �ک

    

74 
ف ماش ا �آ  ��ترط یدارا که  یی آنها خصوصا  بر�ت  آالیت  نی

 یدارا حساسند، یشهر  برق یی جز نوساتات به ا �و  هستند 
ف زم به اتصال م�س  هستند؟ نی

    

75 

 به هک  است یا گونه  به البراتوار  در  فضا  ص�تخص ا �آ
 ،شنا� کروب�م رش،یپذ ،ی�ی گ  نمونه یها بخش

ف ل�اس�ت  و  شستشو  ا و  یخور  غذا  محل و  ونیاس�ی  حتاس�ت
 شود؟ دادە اختصاص یی مجزا یها فضا  پرسونل

    

76 

 بخش که  است قس� البراتوار  در  فضا  ص�تخص ا �آ
 یاه معرف و  مواد  با  که  یی ها بخش و  شنا� کروب�م

کنند دور از محل رفت و آمد � کار   اشتعال قابل ا � س�
 باشد؟ فیف �ی غ یها بخش به ضان�م� 
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77 
 نا�ش کروب�م بخش در  معمو� ت�نیکاب  فیت �س ا �آ

 است؟ موجود 
    

78 
  ا � خون کشت  چنانچه شنا� کروب�م بخش در  ا �آ

ود، ش� انجام ت��رکلوز  ل�باس ص��شخ یبرا کشت
 ت؟اس موجود  دو  کالس  ک�ولوژ یب ت�نیکاب  فیت �س

    

79 
 به �معمو یها ت�نیکاب  فیت �س و  ها  هوا�ش خرو�ب  ا �آ

 باشد؟� عمو� آمد  و  رفت محل از  دور 
    

80 
 از  ک� هر  ت�فعال یبرا یکار   یفضا م��ــع م�ت  1 حدود  ا �آ

 است؟ شدە گرفته  نظر  در  پرسونل
    

81 
ف ب یفضا ا �آ ف م نی  ا�ف ک  کارکنان  تردد  جهت یکار   یها �ی

 سانیت  120 حداقل کارکنان  تردد  یبرا کا�ف   یفضا(  است؟
 شود )� نظرگرفته در  م�ت 

    

82 

ف م عمق و  ارتفاع ا �آ  ارتفاع(  است؟ مناسب یکار   یها�ی
ف م مناسب ، سانیت  75 �شسته حالت یبرا کار   یها�ی  م�ت

ف م عمق و  م�ت  سانیت  90 ستادە�ا حالت یبرا ف ب ها �ی -60 نی
 شود )� نظرگرفته در  م�ت  سانیت  75

    

83 
 البراتوار  مختلف یها بخش در  کار   انجام سط�ح ا �آ

 ا،�قل ،د �اس حرارت، به بخش، آن ت�فعال ن�ع با  متناسب
�ه و  فشار  ک،�ارگان یها حالل  هستند؟ مقاوم �ف

    

84 

 و  رشد  از  که  شدە طرا� نحوە به کار   انجام سط�ح ا �آ
 ار،ک  انجام سط�ح در (  گردد؟  ی�ی جلوگ کرویب �م تجمع

کند، � فراهم را  کرویب �م رشد  امکان که  ف�ج و  خلل و  ار �ش
 ) باشد  داشته وجود  د �نبا

    

85 
 ها  وار ید هب استحکام با  یوار ید یها قفسه ها  ت�نیکاب  ا �آ

� و  اند  شدە نصب  سایف آ به آنها  داخل ل�وسا به دس�ت
 د؟�ی گ� صورت

    

86 
ف م ا �آ   ان�ی

گ
 تحمل ت�ابلق با  متناسب ها  ت�نیکاب  در  انباشت�

 است؟ آنها  در  وزن
    

     �ست انجام از  قبل ند یفرآ

87 
�ست  دهد و � انجام البراتوار  که  یی ها �ست فهرست ا �آ

ند موجود ک� ارسال گر �که جهت انجام به البراتوار د  یی ها
 است؟

    

88 
 و  ثبت امکان البراتوار  رشیپذ و  اطالعات ستم�س ا �آ

� ور  اطالعات تمام به دس�ت  از �ن ا ب ارتباط در  ض�م�  ی�ف
 دارد؟ را ...  و  ��نیکل  ،ص� یها

    

89 
 رشیپذ دهندە انجام فرد  نام و  رشیپذ ساعت و  خ�ــــتار  ا �آ

 شود؟� ثبت
    

90 
 جود و  انتظار  سالون در  کا�ف   و  سالم راحت، یها چو� ا �آ

 دارد؟
    

91 
� یبرا الزم دات�تمه انتظار  سالون در  ا �آ  آب هب دس�ت

 شدە یف یب ش�پ کنندگان  مراجعه یبرا سالم دیف �نوش
 است؟
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92 

ا ا �آ   به م��وط ط���
گ

(  ی�ی گ  نمونه از  قبل ض�م�  آماد�
ف پره بودن، ناشتا  مثل ...)  و  خاص یها دوا  ا � یی غذا �ی

  م�تفه ی�ی گ  نمونه و  رشیپذ پرسونل به و  شدە مکتوب
 ؟ است دە�گرد

    

93 

 عجم نحوە از  ض�م�  آ�ا� جهت یی ها دستورالعمل ا �آ
 ساعته، 24 ادرار  مثل(  خاص یها �ست یبرا نمونه یآور 

موگرام،  مکتوب... )  و  طه�غا مواد  در  مخ�ف  خون اس�پ
 د؟�ی گ� قرار  ضان�م�  ار �اخت در  و  شدە

    

94 
 ز ا قبل ض�م�  ت�ه�  از  نانیاطم نحوە و  مسئول فرد  ا �آ

 است؟ مشخص ی�ی گ  نمونه
    

95 
 امهنگ ��ف�  یفضا نظر  از  ض�م�  خصو� م�ح�  ا �آ

 گردد؟� حفظ البراتوار  در  ی�ی گ  نمونه
    

96 
 ثبت �ی گ  نمونه فرد  نام و  ی�ی گ  نمونه ساعت و  خ�ــــتار  ا �آ

 شود؟�
    

97 

 ولاص"  در  آنچه به مطابق ی�ی گ  نمونه دستوالعمل ا �آ
 ضد  ، ی�ی گ  نمونه نحوە شامل(  آمدە"  یساز  مستند 
   ژ �و  الزم، یها نگهدارندە و  ها  انعقاد 

گ
 از �ن مورد  ظروف �

 یاه �ست یبرا الزم نمونه حجم نمونه، یآور  جمع یبرا
 است؟ شدە مکتوب....)  و  مختلف

    

98 
 ی�ی گ  مونهن دستورالعمل با  کامل  یی آشنا �ی گ  نمونه فرد  ا �آ

 دارد؟
    

99 
 ایب �رد هک  است یا گونه  به نمونه یگذار   برچسب نحوە ا �آ

 ،فیف  یاه بخش در  ع�ــــتوز  یبرا نمونه م�تقس از  �س نمونه
 باشد؟ ر یپذ امکان براحیت 

    

100 
 در  ەژ �ب� (  مختلف یها نمونه قبول ا � رد  یها ار �مع ا �آ

 خصمش)  البراتوار  ون�ی ب از  شدە رشیپذ یها نمونه مورد 
 است؟ شدە مکتوب و 

    

101 
ور  موارد  در  ض�م�  با  تماس یبرا دایت �تمه ا �آ  ش�پ ی�ف
 است؟ شدە یف یب

    

102 
 مناسب یدما و  مکان در  �ست انجام از  قبل ها  نمونه ا �آ

 شوند؟� ینگهدار 
    

     �ست انجام ند یفرآ

103 
ف ب قبول قابل زمایف  فاصله ا��ث  حد  ا �آ  نمونه یآور  جمع نی
 و  شدە مکتوب مختلف یها نمونه یبرا �ست انجام تا 

 گردد؟� ت�رعا
    

104 
 ت�ک(   د �جد ���شخ فرآوردە از  استفادە از  ش�پ ا �آ

 نانیاطم آن ت�ف�ک  از )  د �جد ساخت ی�  ا � د �جد
 گردد؟� حاصل

    

105 

 دەش طرا� یالبراتوار  یها روش از  استفادە از  ش�پ ا �آ
 شامل(  یگذار   صحه کامل  مراحل البراتوار، داخل در 

ف تع ها، روش سه�مقا بودن، خ� ،یر یپذ تکرار  برر�  ینی
 د؟�ی گ� انجام)  ت�اختصاص و  ت�حساس مرجع، محدود 
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106 
 ��شو یب البراتوار  در  که  یی ها �ست از  ک�ه�  یبرا ا �آ

شود، " دستورالعمل انجام �ست " مطابق با � انجام
 آمدە، مکتوب شدە است؟ یآنچه در اصول مستند ساز 

    

107 
 یلوژ هماتو  البراتوار  در  که  یی ها �ست از  ک�ه�  یبرا ا �آ

شود، " دستورالعمل انجام �ست " مطابق با � انجام
 آمدە، مکتوب شدە است؟ یآنچه در اصول مستند ساز 

    

108 

 – یوژ �ول البراتوار  در  که  یی ها �ست از  ک�ه�  یبرا ا �آ
شود، " دستورالعمل انجام �ست " � انجام یمنولوژ �ا

ە آمدە، مکتوب شد یمطابق با آنچه در اصول مستند ساز 
 است؟

    

109 

 روبک�م البراتوار  در  که  یی ها �ست از  ک�ه�  یبرا ا �آ
شود، " دستورالعمل انجام �ست " � انجام شنا�

ە آمدە، مکتوب شد یمطابق با آنچه در اصول مستند ساز 
 است؟

    

110 
 یاه بخش ر یسا در  شدە انجام یی ها �ست تمام یبرا ا �آ

 در  هآنچ با  مطابق"  �ست انجام دستورالعمل"  البراتوار 
 است؟ شدە مکتوب آمدە، یساز  مستند  اصول

    

111 
  ی�  هر  در  �ست دهندە انجام فرد  نام و  ساعت خ،�ــــتار  ا �آ

 شود؟� ثبت کار 
    

112 
ول  و  ها  استاندارد  ، ت�ک  معرف، مشخصات ا �آ  یاه کن�ت

 گردد؟� ثبت یکار   ی�  هر  در  استفادە مورد 
    

113 
 بتث البراتوار  مختلف یها بخش در  �ست انجام جینتا ا �آ
ف تع زمان مدت تا  و   شود؟� ینگهدار  شدە ینی

    

114 

 �ست ��طب�ی غ جینتا با  برخورد  در  البراتوار  است�س ا �آ
 ید�یتا یها �ست انجام �ست، تکرار  مثل(  مختلف یها

 کتوبم و  مشخص...)  و  معالج دا��ت  به اطالع ،��تکم ا �
 است؟

    

ول ک       �ست انجام ت�ف�کن�ت

115 
ول  نحوە آن در  که  دستورالعم� ا �آ  انجام ت�ف�ک  کن�ت

 آنها  جیتان �ی تفس و  ��وشیب بخش در  مختلف یها �ست
 است؟ موجود  شدە، مکتوب

    

116 
ول  نحوە آن در  که  دستورالعم� ا �آ  انجام ت�ف�ک  کن�ت

 جیتان �ی تفس و  یهماتولوژ  بخش در  مختلف یها �ست
 است؟ موجود  شدە، مکتوب آنها 

    

117 
ول  نحوە آن در  که  دستورالعم� ا �آ  انجام ت�ف�ک  کن�ت

 و  یمنولوژ �ا – ی�ولوژ  بخش در  مختلف یها �ست
 است؟ موجود  شدە، مکتوب آنها  جینتا �ی تفس

    

118 
ول  نحوە آن در  که  دستورالعم� ا �آ  انجام ت�ف�ک  کن�ت

 �ی تفس و  شنا� مبکروب بخش در  مختلف یها �ست
 است؟ موجود  شدە، مکتوب آنها  جینتا
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119 
ول  نحوە آن در  که  دستورالعم� ا �آ  انجام ت�ف�ک  کن�ت

 �ی ستف و  البراتوار  یها بخش ر یسا در  مختلف یها �ست
 است؟ موجود  شدە، مکتوب آنها  جینتا

    

120 
(  ک�  یالبراتوار  یروش ها یمجاز برا یخطا ا �آ

Quantitative ف ) تع  شدە است؟ ینی
    

121 
ول  ا �آ  مختلف یها بخش در  مناسب و  معت�ب  یها کن�ت

 شود؟� استفادە روزانه بطور  و  ودەی موجود  �ست
    

122 

ول  یها ت�فعال انجام سوابق ا �آ  خشب در  ت�ف�ک  کن�ت
  مونهن یرو  بر  �ست جینتا ثبت(  البراتوار  ��وشیب

ول،  ستفادەا و  جینتا �ی تفس م��وط، یها نمودار  رسم کن�ت
ول  یآمار  یها روش از   است؟ موجود ... )  و  �ف �ک  کن�ت

    

123 

ول  یها ت�فعال انجام سوابق ا �آ  خشب در  ت�ف�ک  کن�ت
  مونهن یرو  بر  �ست جینتا ثبت(  البراتوار  یهماتولوژ 
ول،  ستفادەا و  جینتا �ی تفس م��وط، یها نمودار  رسم کن�ت

ول  یآمار  یها روش از   است؟ موجود ... )  و  �ف �ک  کن�ت

    

124 

ول  یها ت�فعال انجام سوابق ا �آ  خشب در  ت�ف�ک  کن�ت
 یرو  بر  ت�س جینتا ثبت(  البراتوار   یمنولوژ �ا – ی�ولوژ 
ول  نمونه  کار،  امانج از  ی�  هر  در  من�ف  و  مثبت یها کن�ت
 است؟ موجود ... )  و  جینتا �ی تفس

    

125 

ول  یها ت�فعال انجام سوابق ا �آ  خشب در  ت�ف�ک  کن�ت
ول(   البراتوار  شنا� کروب�م  ت،کش  یها ط�مح کن�ت
ول  وگرام،یب آنیت  یها سک�د  �م آنیت  و  یها معرف کن�ت

 است؟ موجود ... )  و  ها 

    

126 
ول  یها ت�فعال انجام سوابق ا �آ  ر یاس در  ت�ف�ک  کن�ت

 است؟ موجود  البراتوار  یها بخش
    

127 
 از  مدەآ بدست جینتا از  چگونه دهد  �شان که  سواب�ت  ا �آ

ول  یها برنامه  ا � خطا  روز ب از  ی�ی شگ�پ جهت ت�ف�ک  کن�ت
 است؟ موجود  شدە، استفادە اصال� اقدامات انجام

    

128 
  خار�ب  ایب �ارز  برنامه در  فعال و  مرتب بطور  البراتوار  ا �آ
کت ، سالمت مرجع البراتوار  د ی�تا مورد  ت�ف�ک �� �-

 کند؟
    

129 
 ت�ف�ک  خار�ب  ایب �ارز  یها برنامه از  آمدە بدست جینتا ا �آ

 د؟�ی گ� قرار  استفادە مورد  ها  خطا  رفع و  یی شناسا جهت
    

     �ست انجام از  �س ند یفرآ

130 
 انجام از  �س مختلف یها نمونه ینگهدار  زمان مدت ا �آ

 گردد؟� ت�ورعا شدە مکتوب �ست
    

131 
ا و  مکان ا �آ  مختلف یها نمونه ینگهدار  مناسب ط���

 گردد؟� ت�رعا و  شدە مکتوب �ست انجام از  �س
    

132 

 مشخصات یحاو  حداقل ضان�م�  جینتا گزارش  برگه ا �آ
  خواست در  مشخصات ض،�م�  مشخصات البراتوار،

 مورد  نمونه ن�ع و  ی�ی گ  نمونه رشیپذ زمان �ست، کنندە
 باشد؟� �ست
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133 

بودن محدودە  حیاز صح نانیفرد مسئول جهت اطم ا �آ
ارش در برگه گز  ی�ی مورد اندازە گ یمرجع و واحد پارام�ت ها

ح در  ت�مسئول نیمشخص بودە و ا ض،�م�   ف�وظا ��
 است؟ دە�گرد  درج یو 

    

134 
 د ی�ات به ض�م�  گزارش  برگه در  جینتا حیصح درج ا �آ

ف تع ار ک  نیا یبرا که  یگر �د فرد  ا � م��وطه واحد  مسئول  ینی
 رسد؟ � شدە،

    

135 
 خوایف هم د ی�تا و  یی نها یف یباز� مسئول یامضا و  مهر  ا �آ

 در  ،��نیکل  اطالعات به توجه با  و  هم با  ها  �ست جینتا
 گردد؟� ثبت ض�م�  گزارش  برگه یی انتها

    

136 
(  که در محدودە بحرایف   �ب �نتا ینحوە گزارش فور  ا �آ

Critical Value � مشخص کار   نیا مسئول و  ند �ی گ) قرار 
 است؟ مکتوب و 

    

137 
تواند � هک  نمونه ت�کفا  و  ت�ف�ک  در  اشکال گونه  هر  ا �آ

-� د �ق زارشگ  برگه در  بگذارد، �ی تاث �ست جینتا �ی بر تفس
 گردد؟

    

138 
 و  جیتان �ی تفس به اقدام مقت�ف  موارد  در  فیف  مسئول ا �آ

-� گزارش  برگه در  الزم یها ه�توص و  ها  هشدار  ارائه
 د؟�نما

    

139 
ون ل�فا ا � ضان�م�  جینتا گزارش  برگه ا �آ  م��وط ک�ال��ت

شود و در صورت � ینگهدار  کسال� مدت به اقل حد 
ورت قابل دست  است؟ ایب ��ف

    

     انبارش و  د �خ� 

140 
ف عت سفارش نقطه البراتوار  در  م��ف  اقالم یبرا ا �آ  ینی

 است؟ شدە
    

141 
ف تام انتخاب و  ایب �ارز  مال� ا �آ )   دگانفروشن(  کنندگان  نی
 ەشد مشخص یالبراتوار  ل�وسا و  ها  فرآوردە ها، ت�ک

 است؟
    

142 
ف تام فهرست ا �آ  ها، ت�ک)    فروشندگان(   کنندگان  نی

 گرفته  ار قر  ایب �ارز  مورد  که  یالبراتوار  ل�وسا و  ها  فرآوردە
 ؟ دارد  وجود  است، د ی�تا مورد  آنها  از  د �خ�  و 

    

143 
 اقالم با  شدە یدار �خ�  اقالم مطابقت د �خ�  از  �س ا �آ

ول  شدە درخواست  گردد؟� کن�ت
    

144 

 یبراتوار ال  مختلف اقالم ی�ی بکارگ از  قبل و  د �خ�  از  �س ا �آ
 نانیطما آنها  عمل�رد  ت�ف�ک  از )  م��ف �ی غ و  م��ف ( 

 لفمخت اقالم ت�ف�ک  ایب �گردد و سوابق ارز � حاصل
 است؟ موجود 

    

145 

ول  جهت ا �آ  نرم یها ل�فا ا � و  دفاتر  انبار، یموجود کن�ت
 خ�ــــتار  تعداد، مشخصات، فهرست، آن در  که  یافزار 

 انبار  در  موجود  مختلف اقالم سفارش نقطه انقضاء
 دارد؟ وجود  باشد  شدە مکتوب و  مشخص
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146 
 برچسب یدارا شدە ه�ته یها ومعرف ها  محلول ا �آ

 خ�ــــتار  ساخت، خ�ــــتار  محلول، ن�ع شامل مشخصات
ا و  انقضاء  هستند؟ ینگهدار  ط���

    

147 

 واد م و  ها  ت�ک  ها، معرف ، ها  محلول م�ف خ�ــــتار  به ا �آ
 پودر  رام،ببوگ آنیت  یها سک�د ها، �نگ ل�قب از  م��ف 

ف آم رنگ یها محلول ،کرویب �م کشت  یها ط�مح و  ها   ی�ی
 گردد؟� توجه دقت به...  و 

    

148 
 ، خچال�(  مناسب یدما در  یالبراتوار  مختلف افالم ا �آ

-� ینگهدار  سازندە ه�توص طبق)  اطاق یدما ا � زر �ف� 
 شوند؟

    

149 
ف  با  اطاق یدما ا �آ  یها مست�س که  یی ها زمان درنظرگرفنت

ف ب هستند، خاموش �� �گرما  ا � �� ��ما  درجه 26 – 18 نی
 شود؟� حفظ گراد   سانیت 

    

150 
 از  ،روزانه بطور  ها  زر �ف�  و  ها  بخچال یدما ثبت جهت ا �آ

ەیکال  سنج دما  ەیالک  سنج دما  با  که  یی ها دماسنج ا � �ب   �ب
ول  شود؟گردند، استفادە �� کن�ت

    

151 
 ط�ا��  به یالبراتوار  مختلف اقالم ینگهدار  محل در  ا �آ

 گرد   ت،رط�� نور، مثل سازندە توسط شدە ه�توص ��مح
 است؟ شدە توجه...  و  ه�ته�  ارتعاش، غبار، و 

    

152 

ا ا �آ  لولمح ک،�ارگان یها حالل ها، د �اس ینگهدار  ط���
دە یها گاز   خورندە، یها  طرەمخا بالقوە مواد  ر یسا و  ف��
ف آم . ...  و  میف �ا ، ه�ته�  ، دما  ، ینگهدار  مکان نظر  از  �ی

 است؟  مناسب

    

      ها البراتوار  ر یارتباط با سا

153 

 ا ب نمونه رشیپذ ا �چنانچه البراتوار به لحاظ ارسال 
 که  مشخ� داد  قرار  ا �آ دارد، ارتباط گر �د یالبراتوارها

 توبمک د،�نما مشخص را  البراتوار  دو  ت�مسئول و  ارتباط
 است؟ شدە

    

154 
 ت�ف�ک  از  نانیاطم کسب  نحوە و  انتخاب مال� ا �آ

 انجام جهت نمونه که  یالبراتوار (  ارجاع البراتوار  عمل�رد 
 شود ) مشخص است؟� ارسال آنجا  به �ست

    

155 
 �ست ن�ع و  ارسا� یها نمونه و  ض�م�  مشخصات ا �آ

-� ینگهدار  و  ثبت مناسب ق�ط�  به خواسیت  در  یها
 شود؟

    

156 
ا ا �آ  ،حرارت درجه نظر  از  نمونه انتقال جهت الزم ط���

 وبمکت نمونه، ت�ف�ک  حفظ لحاظ به...  و  ظرف زمان،
 گردد؟� ت�رعا و  شدە

    

157 
ف ح ا �آ  ناسبم روش به یبند �سته و  حمل نمونه، انتقال نی

 میف �ا و  حفاظت لحاظ به)  م��وطه دستورالعمل طبق( 
 گردد؟  � ت�رعا جامعه و  کنندە  حمل فرد 
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158 
 یها �ست جینتا شدن آمادە یبرا انتظار  مورد  زمان ا �آ

ف تع جهت شدە، ارسال  و  مشخص یکار   چرخه زمان ینی
 است؟ مکتوب

    

159 
 که  یواالبرات(  ارجاع البراتوار  از  شدە افت�در  گزارشات  ا �آ

شود ) حداقل � ارسال آنجا  به �ست انجام جهت نمونه
 شود؟� گایف �با سال ک�به مدت 

    

 �و رس یی شناسا
گ

     ها و موارد عدم انطباق خطا به د�

160 

ف جهت مم یادورە برنامه البراتوار  ت�� یمد ا �آ  ا � ی�ی
 مشکالت و  نواقص به بردن یپ  یبرا داخ� بازر�
ف مختلف البراتوار و ن یهابخش  اصال� اقدامات انجام �ی

 است؟ موجود  ان سوابق و  دارد  مناسب

    

161 
 ها و موارد  عدم انطباقخطا ثبت مسئول و  ثبت نحوە ا �آ

 که  )ندارند انطباق کار   انجام حیکه با اصول صح  ی(موارد
 مختلف البراتوار مشخص است؟ یها واحدهابخش در 

    

162 
 �رس مسئول ا �آ

گ
ها و موارد عدم انطباق و خطا به د�

 ،مشکالت رفع جهت در  اصال� اقدامات انجام ی�ی گ�پ
 مختلف البراتوار مشخص است؟ یها و واحدهابخش در 

    

163 
 �رس ثبت، یبرا مشخ� روش البراتوار  در  ا �آ

گ
 و  د�

ان و  ضان�م�  از  سن�ب  نظر  ا � و  ات�شکا به یی پاسخگو  دا��ت
 دارد؟ وجود 

    

164 
ان، و  کنندگان  مراجعه درخواست صورت در  ا �آ  مکانا دا��ت

ف مسئول با  آنان ع�ــــ�  ارتباط  دارد؟ وجود  البراتوار  نی
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