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( و تسهیالت غربالگری این SARIی شدید حاد تنفسی )هاعفونتدستورالعمل احداث و مدیریت مرکز درمانی  نام اثر:
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( و SARIی شدید حاد تنفسی )هاعفونتدستورالعمل احداث و مدیریت مرکز درمانی کتاب 

ی حقیق جعفرزاده الهنعمتترجمه  در مراکز بهداشتی درمانی هاعفونتتسهیالت غربالگری این 

یف ، در جلسه کمیته تالبشردوستوســــفی، مســعود پناهـی فـرد، پرنیـــا فرد، ذبیـــــح اله ی

 3مطرح گردید و با توجه به نظر داوران، جهت چاپ مطابق بند  15/02/1399و ترجمه مورخ 

 آیین نامه چاپ و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد تایید قرار گرفت. 7ماده 



 
 

 ن:مترجما پیش گفتار

ی عملی و هارالعملدستواطالعات علمی جدید و ترجمه این کتاب سازمان بهداشت جهانی نظر به محتوای خوب و 

 خصوصا  ( و غربالگری بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی و ۱۹-سودمند در ایجاد مرکز درمان بیماران کرونایی )کووید

 مختلف مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات یهابخشسطوح و محتوای اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در خصوص گندزدائی 

یریت دمراکز کرونایی و مفاضالب مدفوع و و مدیریت پسماندهای عفونی و مدیریت دفع کیفی  کمی و از جنبهآب  نیتأمو 

 صورتبه ،بحرانی کرونایی کامال مهندسی بهداشت محیط را جلب کرد تا در شرایط  ن و متخصصان، نظر مترجمااجساد بیماران

ط که در خ ییهامحلو  هاگروهرستانی و درمانی و کلیه ، در یک دوره حداکثر ده روزه کتاب را ترجمه تا به مراکز بیماجهادی

 .در کشور هستند ارسال شود ویروس کرونامقدم مبارزه با 

روال است. بر  نیبر هم زیاز اشتباه دانست و ترجمه حاضر ن یبر توانینمرا  ینوشتار علم چیکه ه میدانیم کین

که در فرصت کوتاه پس از نشر ترجمه در  یمحترم و همکاران گرام دیو دقت نظر اسات یسنجنکتهکه از  میدانیمخود فرض 

 ،یبارج نیدکتر حس یجناب آقا ژهیوبهقرار دادند و  ارمانیدر اخت را یقیدق یهاهیتوصنکات ارزنده و  ،یتخصص یهاگروه

اعصاب،  مغز و یها یماریب یتخصص اریو دست یس تیو هپات ی. وآیو فوق تخصص اچ.  یعفون یهایماریبمتخصص 

 اریبس ینهادهاشیباال و دلسوزانه و پ تیارائه مشاوره عالمانه و با حس مسئول یبرا ش،یاتر نیو نگ،یتزیه یآموزش مارستانیب

 نیچنهم. میینما یسپاسگزار د،یانجام دیجد شیراینگارش در و تیفیاشتباهات و بهبود ک یبرخ حیکه به تصح ارزشمندشان

از  ایکتاب راهنما را خواهند خواند و  نیکه ا یکسان گرید یدر مورد ترجمه از سو ینظر اصالح و شنهادیپ هرگونه افتیاز در

 یکدانشگاه علوم پزش و فناوری قاتیاز معاونت تحق بود. میخواه آنانکرد، استقبال نموده و سپاسگزار  دآن استفاده خواهن

 یبرا ایران طیبهداشت مح یعلم نترجمه دانشگاه و انجمو  فیتال تهیکتاب در کم بیو تصو یبررس یشاپور اهواز برا یجند

این  ،که در پیشگفتار سازمان بهداشت جهانی نیز ذکر شد گونههمان. میسپاسگزار ،اجازه استفاده از نام انجمن در کتاب حاضر

برای  شابه،ران کرونایی و مو همه مددکاران بیما کارکنان بالینی و پرستارانعالوه بر مراکز بیمارستانی و کادر درمانی و  کتاب

ارکنان کمسئوالن بهداشت و برنامه ریزان، معماران، مهندسان، مسئولین لشکری، کارشناسان و همکاران بهداشت محیط و 

 نیز مفید فایده خواهد بود.ن بهداشتی ی بهداشتی و همچنین مروجاهامراقبت دهندگانارائهبهسازی آب و سایر 
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 سازمان بهداشت جهانی پیش گفتار

 شدید یهاعفونتو مدیریت یک مرکز درمان  احداثعملی و سودمند برای  یهادستورالعملچاپ اول از  کتاب این

پاسخگویی به نیازهای در راستای  که باشدیمدر مراکز بهداشتی و درمانی  هاعفونت( و غربالگری این SARIحاد تنفسی )

فراهم آوردن درک کامل  منظوربه در این کتاب ارائه شدهاطالعات  شده است. تهیه ۱۹-شیوع کوویدو عملیاتی با ظهور 

در مراکز بهداشتی شدید حاد تنفسی  یاهعفونتو مراکز درمانی  ۱۹-غربالگری کووید یهاطیمحخواننده از اصولی که برای 

 .ردیگیمجدیدترین اطالعات در دسترس تا تاریخ چاپ را دربر  حاضر کتابشده است.  تنظیم شودیمو درمانی اجرا 

 :ستا دسترسقابلزیر  ارائه شده است و رهنمودهای فنی بیشتر در سایت هاوستیپعملی متنوعی در  یهاروشهمچنین 

guidance-2019/technical-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 بالینیکنان آب، کار زیبهساکارکنان برای مسئوالن بهداشت و برنامه ریزان، معماران، مهندسان، مسئولین لشکری،  کتاباین 

ندگان از نویس شده است.ن بهداشتی تهیه بهداشتی و همچنین مروجا یهامراقبت دهندگانارائهو پرستاران، مددکاران و سایر 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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و همچنین اصالح و  کنندیمراهنما استفاده  عنوانبه کتابکسانی که از این سوی از  انتقادهرگونه اظهارنظر و یا دریافت 

 .کنندیماستقبال ملزومات میدانی وابسته به محل احداث،  مربوط به یهاتیواقعارتباط با  بازبینی در

 .دیینمابه سازمان بهداشت جهانی منعکس  دیتوانیمهرگونه کامنت را 

 

 مقدمه

 حاد تنفسی یهاعفونت

 4 با یتقر. باشندیمعفونی در سراسر دنیا  یهایماریب ناشی از یرهایوممرگحاد تنفسی علت اصلی  یهاعفونت

دستگاه  یهاعفونتبه علت  هامرگاز این  %۹8که  رندیمیمحاد تنفسی  یهاعفونتابتال به میلیون نفر ساالنه به علت 

ن و در کشورهایی با درآمدهای پایی خصوصا در نوزادان، کودکان و سالمندان،  ریوممرگتنفسی تحتانی اتفاق میفتد. میزان 

درمانی  و پذیرش در مراکز بهداشتی و پزشکانحاد تنفسی یکی از دالیل مکرر مراجعه به  یهاعفونت. متوسط نسبتا  باالست

 .(۱) باشدیمکودکان  درمانی به یدهسیسرو یهابخشخصوصا  در 

یم اکتریاییب-ویروسی یهاعفونتو یا در مواردی نادر تلفیقی از  هاروسیوحاد تنفسی به علت  یهاعفونتهرچند که بیشتر 

نومونی علت ابتال به پ نیترجیراکه در این میان  بوده دستگاه تنفسی تحتانی یهاعفونتاز علل اصلی  هایباکتر، اما باشند

 یریگهمهحاد تنفسی که پتانسیل واگیری و  یهاعفونت .باشدیمپنومونی  استرپتوکوککشورها به خاطر  بسیاری از در

یاطی احت نیازمند اقدامات ،را دارند و ممکن است یک خطر برای سالمت عمومی باشند شدن پاندمی(جهان گیری )و  (اپیدمی)

 باشدیممتغیر  و حاد تنفسی برحسب فاکتورهای خاص زیریک نوع خاص وقوع، پخش و عاقبت  .(۱) باشندیمو آمادگی ویژه 

 که شامل:

 :فصل و دما؛یفیت بهداشتک، رطوبت هوا، هاخانواده جمعیتهوا،  یهاندهیآالمثل  شرایط محیطی ، 

 ت از عفون یریگشیپپزشکی و اقدامات کنترل و  یهامراقبتدسترس بودن و اثربخشی  در

(IPC :)قرنطینه یهاتیظرفو  ، دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانیشامل گسترش کارهایی مثل استفاده از واکسن 

 ؛باشدیمکردن 

 تم ایمنی، وضعیت سیس، توانایی میزبان در انتقال عفونت، ودنسیگاری بسن،  رینظ :عوامل مرتبط با میزبان

 ؛باشدیمپزشکی  یسابقه و زایماریببا سایر عوامل  زمانهمت ، داشتن عفونت قبلی و یا عفونوضعیت تغذیه

  تهاجمی ویروسانتقال، قابلیت سرایت و انتقال، فاکتورهای  یهاروششامل  :زایماریبخصوصیات عوامل 

 (.۱) باشدیمتلقیحی(  دوزتوکسین ها( و بار میکروبی ) یکنندهکد گزاری  یاهژننظیر )
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 کرونا یهاروسیو

نظیر  هایماریبطیف وسیعی از ایجاد هستند که باعث  ییهاروسیووسیعی از  یخانواده( CoVکرونا ) یهاروسیو

تنفسی حاد و سندروم  (MERS-CoV)حادتری مثل سندروم تنفسی خاورمیانه  یهایماریب رایج و یهایسرماخوردگ

(SARS-CoV) جدید نوظهور و  ویروس کرونا .باشندیم(nCoV)، است که تاکنون در  از ویروس گونه و نژاد جدیدی

دارند را  هانسانازئونوز هستند، به این معنی که قابلیت انتقال بین حیوانات و  ،کرونا یهاروسیوشناسایی نشده باشد.  هاانسان

هم  MERS-CoVو ویروس  منتقل شده است هاانسانکیوِت به  یهاگربهاز  SARS-CoVکه  انددادهیقات نشان تحق (.2)

ز به در حیوانات در گردش هستند که هنو شدهشناختهانتقال پیدا کردند. چندین ویروس کرونای  هاانسانبه  تندرواز شترهای 

. در بیشتر باشدیم در تنفس ، تنگی نفس و مشکالتتب، سرفه شامل هایماریباین  . عالئم رایجاندنکردهسرایت  هاانسان

 (.2پنومونی، سندروم بسیار حاد تنفسی، نارسایی کلیه و مرگ شود ) باعث توانندیم هایماریبموارد، سرایت این 

 

 ن کتاب حاضرو مخاطبا چارچوبهدف، 

مراکز درمانی  فعالیتو  یاندازراهبرای  هایازمندین، رهنمودهای فنی، استانداردها و حداقل هاشنهادیپ این کتاب

تبدیل کردن  یدربارههمچنین استانداردهایی  و و متوسط درآمدکم( در کشورهای SARIحاد تنفسی )شدید  یهاعفونت

بسیار حاد تنفسی که پتانسیل  یهاعفونتبرای  خصوصبهبا منابع محدود،  SARIموجود به مراکز درمانی  یهاساختمان

برخی از  .دهدیمرا ارائه  شوند (پاندمیجهان گیری )و  (اپیدمی) یریگهمه پخش و شیوع سریع دارند و ممکن است باعث

 ر اساسبشوند.  ی در سطح جهانوضعیت اضطراری بهداشت ایجادممکن است باعث ی ریگهمهحاد تنفسی مستعد  یهاعفونت

تنفسی که ممکن  یهایماریب(، رویدادهایی از ۳منتشر شد ) 2۰۰5ر سال که د جهانی بهداشتسازمان  یالمللنیبدستورالعمل 

 شامل: ،شوند یالمللنیباست باعث تشکیل وضعیت اضطراری بهداشت جهانی و نگرانی 

  تنفسی، مثل دستگاه سندروم حادMERS-CoV ،SARS-CoV  ویروس توسط  سندرم دیسترس تنفسی حادو یا

 ؛باشدیم SARS-CoV 2یا  2 کرونا

 که  باشدیماز آنفوالنزاهای پرندگان  ییهاگروهکه شامل  جدید یهارگروهیزتوسط  جادشدهیاانسانی  یآنفوالنزاها

 ؛کندیمسرایت  هاانسانبه 

 ؛یطاعون پنومونی 

 باال شود. ریوممرگشیوع با میزان سبب شیوع در مقیاس وسیع و یا  تواندیمتنفسی جدید که  یهاعفونت 
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کلینیکی  آب، کارکنان بهسازیالن بهداشت و برنامه ریزان، معماران، مهندسان، مسئولین لشکری، کارکنان مسئو کتاباز این 

 استفاده کنند. توانندیمن بهداشتی و همچنین مروجا بهداشتی یهامراقبت دهندگانارائهو پرستاران، مددکاران و سایر 

 برای: توانیمهمچنین از آن 

 ؛SARIمتفاوت برای شیوع  یهانهیزمو پاسخ در  خاص مرتبط با آمادگیاستانداردهای ملی  یتوسعه -

 ؛SARIمراکز درمانی  یاندازراهاستانداردهای ملی و تعیین اهداف مشخص در  یریکارگبهحمایت از  -

 منظوربه ،موجودشدید حاد تنفسی  یهاعفونتارزیابی وضعیت بهداشت محیط و مدیریت استانداردها در مراکز درمانی  -

 ملی و اهداف محلی؛ یهابرنامهتخمین میزان عدم موفقیت 

 ؛ازیموردن یهاتوسعهو عملی نمودن  یزیربرنامه -

 جدید دارای کیفیت مطلوب هستند؛ یحاد تنفس دیشد یهاعفونتاطمینان از اینکه مراکز درمانی  -

و حفظ  ارینگهد قبولقابلبق با شرایط که مطا یاگونهبه نانهیبواقععملیاتی جامع و  یهابرنامه یسازادهیپآماده و  -

 شوند؛

ای هبودن(، دفع فضوالت، مدیریت پسماند در دسترس)کیفیت، کمیت،  آب نیتأمدرباره طراحی و روند کار، حاضر  کتاب

 و و مدیریت وسازساخت، نظافت، طراحی ساختمان )شامل تهویه(، بهداشتی )درمان بیماران( یهامراقبتمرکز  ناشی از

 دهندهارائهمراکز  محیطاول برای استفاده در  یدرجهکتاب در  لذا. باشدیمشدید حاد تنفسی  یهاعفونتمراکز درمانی  بهداشت

باعث بهبود  تواندیم صرفهبهمقرونده و قابل که اقدامات سا ییهاتیموقعو  پرخطردر شرایط  و درمانی بهداشتی یهامراقبت

 نوشته شده است. چشمگیری شوند، طوربهسطح بهداشتی 

 

بهداشتی درمانی از بیماران  یهامراقبت زمانکنترل و پیشگیری از سرایت بیماری در 

 19-مشکوک به کووید

ز مراک یهاطیمحجلوگیری و یا محدود کردن انتقال در برای  (هاعفونتپیشگیری و کنترل ) IPC یهایاستراتژ

 :اشدبیمزیر  مواردمراقبت بهداشتی شامل  دهندهارائه

 تشخیص سریع و کنترل منبع؛ 

  شکوک به و یا م بیمار قطعی هستنداز اینکه  نظرصرفاقدامات احتیاطی استاندارد برای تمام بیماران،  یریکارگبه

 ؛اندیماریب
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 دامات احتیاطی هوابرد( بودند، اق اجراقابلکه  یهرزمان ،...، تماس وترشحاتاقدامات احتیاطی اضافی ) یسازادهیپ

 افرادی که مشکوک به بیماری هستند؛ برای

  اجرایی؛ یهاکنترل 

 مهندسیمحیطی و  یهاکنترل. 

 

 تریاژ مطمئن و ایمن، تشخیص سریع و کنترل منبع بیماری

 موقعبهتشخیص سریع و  یاجازهکه  باشدیم شدهرشیپذتمام بیماران  شناساییشامل یک سیستم برای  بالینیتریاژ 

( در یک COVID-19) 2۰۱۹ی ریع افراد مشکوک به بیماری کروناو ایزوله کردن س nCoV-2019ی بیماری محتمل 

 (.4)کنترل در منبع( ) دهدیمجدا از دیگر بیماران را  کامال فضای 

 

 اقدامات احتیاطی استاندارد برای تمام بیماران یریکارگبه

ی، استفاده از تجهیزات محافظت فردی و دستگاه تنفس هادستاقدامات احتیاطی استاندارد شامل رعایت بهداشت 

، مدیریت مناسب سطوح پسماندهاایمن و اصولی تزریق ایمن، مدیریت  یهانیتمر، خطرارزیابی  بر اساس( PPEمناسب )

 .باشدیماسیون تجهیزات مراقبت از بیماران و استریلیز ، نظامت محیطهالباسو  یاپارچهپوششی 

 :باشدیمستگاه تنفسی شامل موارد زیر رعایت بهداشت د مربوط به اقدامات

  ؛پوشانندیم آرنجبا دستمال و یا کردن اطمینان از اینکه تمام بیماران بینی و دهان خود را در هنگام سرفه و یا عطسه 

  در سالن  که یزمان ،هستند 2۰۱۹ی نی که مشکوک به عفونت جدید کروناپزشکی به بیمارا یهاماسک یعرضه

 .حضور دارندگروهی  یهااتاقای عمومی و انتظار و یا فضاه

  ( و بعد از تماس با ترشحات تنفسی.5) "برای بهداشت دست زمانپنج "مطابق  هادستم وبهداشت مداانجام 

  سازمانی جهانی بهداشت را قبل از هرگونه  "دست برای بهداشت  زمانپنج " یبرنامهکارکنان بخش درمانی باید

، بعد ماربی م هرگونه عمل ضدعفونی کردن، بعد از در معرض قرار گرفتن با مایعات بدنتماس با بیمار، قبل از انجا

 (.5محیط اطراف بیماران رعایت کنند )با و بعد از تماس  با بیمار از تماس

  یا شستشو با آب  و باشدیمالکلی  یهیپادست با  یزکنندهیتمشامل استفاده از هرگونه محصوالت  هادستبهداشت

 .باشدیم و صابون

   الکلی ارجحیت دارند. یهیپادست با  یزکنندهیتمآلوده نباشند محصوالت  وضوحبه هادستاگر 

 آلوده بودند باید با آب و صابون شسته شوند. وضوحبهکه  هر وقت هادست 
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یمکمک  ازیماریببه کاهش پخش و انتشار عوامل حافظت فردی (، صحیح و پیوسته از تجهیزات 6قی )منط یاستفاده

ی به منظم و کافی، آموزش کاف طوربهتدارکات  و تهیه به تجدید شدتبهتجهیزات حافظت فردی . اثربخشی استفاده از کند

 (.۱،5،7رفتارهای مناسب افراد بستگی دارد ) خصوصبه و هادستان، رعایت مناسب بهداشت کارکن

حائز اهمیت است. نظافت  ،شوندیمپیوسته و درست انجام  رطوبهاطمینان از اینکه نظافت محیطی و روندهای گندزدایی 

 عنوانبه هم گندزداهای رایج بیمارستانی مثل سدیم هیپوکلریت یریکارگبهکامل سطوح محیطی با آب و مواد شوینده و 

است مثل  بیشتر هاآنکه روی تمیز کردن فضاهایی که تماس با  باید به خاطر داشت(. 8ارائه شده است ) مؤثر یهاراه

 .شودبیشتری  توجهو درهای ورودی  هایصندلها، در یهارهیدستگ

 

 19-مشکوک به کووید در رابطه با بیماران با ترشحاتو مواجهه اقدامات احتیاطی در هنگام تماس 

 د از درمانی، بایکادر رعایت استانداردهای احتیاطی تمامی افراد، شامل اعضای خانواده، عیادت کنندگان و  منظوربه

 .کننداستفاده با ترشحات در هنگام تماس  تیمحافظتجهیزات 

   بالینی که  یهابخش. برای کافی بستری شوند یهیتهوبا  ینفرتک یهااتاقبیماران در صورت امکان باید در

 .لیتر در ثانیه به ازای هر نفر صورت بگیرد 6۰تهویه باید برابر با  میزان، باشندیمطبیعی  یهیتهودارای 

 صورتبههستند باید  ۱۹-خصوصی در دسترس نیستند، افرادی که مشکوک به بیماری کووید یهااتاق که زمانی 

 گروهی بستری شوند.

 صورتبه کجایدر  اندیماریبشده را با افرادی که مشکوک به  دیتائ هاآن ۱۹-هرگز افرادی که بیماری کووید 

 .نشوندگروهی بستری 

  در یک  ۱۹-هستند با بیماران کووید هایماریبتنفسی به علت دیگر عوامل  یهایماریبهرگز افرادی که دارای

 .نشوندمحل بستری 

  متر باشد. 2از هم باید  هاتخت یفاصلهحداقل 

  گرفته شوند در نظر ۱۹-اختصاصی برای بیماران دارای کووید صورتبهدر صورت امکان، گروهی از کادر درمانی 

 از راه کنترل عفونت ناخواسته و سهوی کاهش یابد. هاآنتا خطر انتقال از طریق 

   شودپزشکی بهداشتی استفاده  یهاماسکاز. 

  محافظ صورت(.یمنیا نکیع) شوداز وسایل حفاظتی صورت و چشم استفاده ، 

  شوداستفاده  بلندنیآستتمیز و از گان های. 

  شوداستفاده  بارمصرفکی یهادستکشاز. 
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  وسکوپ، مثل استت)و یا از تجهیزات اختصاصی اشتراکی  گرددقابل بازیافتی استفاده  فبارمصرکیاز تجهیزات

مشترک از وسایل و تجهیزات بین بیماران است، بعد از  یاستفاده(. اگر نیاز به سنجتب، فشارسنجدستبندهای 

 (.%7۰)استفاده از اتیل الکل  گرددتمیز و گندزدایی  حتما بیمار استفاده برای هر 

  شود، بینی و یا دهان خودداری هاچشم با که احتمال آلودگی دارند ییهادستتماس از. 

  های الزامی پزشکی خودداری و یا فضاهای عمومی مگر برای کار هااتاقاز جابجایی و یا انتقال بیماران به خارج از

 .گردد

  بیمار  . اگر نیاز به جابجاییشود استفاده حملقابلو دیگر تجهیزات تشخیصی پرتابل و  یبردارعکساز تجهیزات

و برای به حداقل رساندن تماس با کادر درمان  شوداستفاده  شدهنییتعاز پیش  ونقلحملوجود دارد، از مسیرهای 

 .داده شودو دیگر بیماران و عیادت کنندگان به بیمار ماسک پزشکی 

  تا  دادهبه کادر درمانی آنجا خبر  موردنظرمحل ، قبل از رسیدن بیمار به رسدیماگر جابجایی بیمار ضروری به نظر

 هم اقدامات احتیاطی الزم را رعایت کنند و آماده باشند. هاآن

  انتقال بیماران را دارند از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده  یفهیوظکه کادر درمانی که اطمینان حاصل شود

 .کنندیمرا رعایت  هادستو بهداشت  کنندیم

 شوندتماس داشته است تمیز  هاآنتب سطوحی که بیمار با مر صورتبه. 

 ۱۹-تعداد افراد کادر درمانی، اعضای خانواده و عیادت کنندگان در تماس با بیماران و یا افراد مشکوک به کووید ،

 .گرددمحدود 

 هاآنو هدف بازدید  کادر درمانی و عیادت کنندگان خصوصا   ،شوندیماز تمام افرادی که به اتاق بیمار وارد  یفهرست 

 (.4) شودتهیه 

 

 با مشکوک به عفونتدر بیماران  آئروسل دکنندهیتولدرمانی -تشخیصی یهاهیرواقدامات احتیاطی در 

 کرونایی جدید ویروس

غیرتهاجمی، تراشه گذاری،  یهاهیتهو، هاتراشه یگذارلوله مثل شوندیم هاآئروسلکارهایی که باعث تولید برخی از 

کرونا  یهاروسیوو برونکوسکوپی کارهایی هستند که ریسک انتقال  یگذارلولهدستی قبل از  یهیتهوقلبی ریوی،  احیای

(SARS-CoV ،MERS-CoV در )های کار و هاتیفعال که کادر درمانی مرتبط با ایناطمینان حاصل شود  باالتر است. هاآن

 :(4اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنند ) ،آئروسل زا

  ذرات دستگاه تنفسی که مورد تائید انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت شغلی  یکنندهمحافظتحداقل از یک ماسک

(NIOSH مثل )N95 ،EU FFP2  ذرات  یهاکنندهمحافظت. در هنگام استفاده از شودو یا موارد مشابه استفاده
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مثل موهای صورت باید به خاطر داشت که (. ۹) (۱گردد )پیوست بودن آن اطمینان حاصل  مهروموماز  حتما   تنفسی

 .شودیم هاماسکمناسب  و عملکرد ریش مانع از قرارگیری و پوشش

  محافظ صورت(.عینک محافظشود )استفاده  هاچشم یکنندهمحافظتاز لوازم ، 

  شوداستفاده  بلندنیآستاز گان های تمیز و. 

  حجم مایعات موجود به  رودیمضدآب برای مراحلی که انتظار  یابندهشیپاگر گان ها مقاوم به مایعات نیستند، از

 .شودگان ها نفوذ کند استفاده 

  جریان  هاآنطبیعی که در  یهیتهو یهاستمیس: از شوندمناسب دارند انجام  یهیتهوکه  ییهااتاقتمام عملیات در

 بار ۱2که فشار منفی اتاق حداقل  بررسی گردد ؛ وشوداستفاده  باشدیملیتر در ثانیه به ازای هر نفر  ۱6۰هوا حداقل 

 .گرددمکانیکی کنترل  یهیتهوتغییر در هر ساعت را دارد و جهت حرکت جریان هوا در هنگام استفاده از 

  شوندو مراقبت از او محدود تعداد افراد حاضر در اتاق به کمترین تعداد ضروری برای درمان بیمار. 

 

توسط مرکز  ،هوابرد یهاعفونت در برابرجداسازی معادل است با اتاق  ،شودیمویه مکانیکی ته صورتبهاتاقی که 

باشد که این که باید دارای خصوصیات خاصی  است شدهیمعرف( CDCآمریکا ) یمتحدهاالتیاو کنترل عفونت  یریگشیپ

 (:۱۰خصوصیات شامل موارد زیر است )

  56و یا اختالف جریان هوا بیشتر از ( باشد اینچ ستون آب ۹۱/۰پاسکال ) 5/2اختالف فشار هوای منفی بیشتر از 

 باشد؛ اشکنندهنیتأم مجرایدر ( ۱25cfmلیتر در ثانیه )

 جریان هوا از سمت هوای تمیز به کثیف باشد؛ 

 فوت مربع( را داشته باشد؛ 5/۰)مترمربع  ۰46/۰نشتی برابر با  یاجازهاتاق طوری باشد که  یبندآب 

  بار  6موجود باید بیش از  یهاساختمانو در غییر جریان هوا در هر ساعت بار ت ۱2باید  ساختتازه یهاساختماندر

متر در ساختمانی  ۳×2×4لیتر در ثانیه برای اتاقی با ابعاد  4۰تغییر جریان هوا در هر ساعت داشته باشیم )معادل با 

 قدیمی(؛

  و یا یک فیلتر ذرات هوا مجرا به سمت خروجیباید یک( ی با راندمان باالHEPA در اتاقی که هوا در آن بازچرخش )

 وجود داشته باشد. ،شودیم

رهنمودهایی در رابطه  ارائه کتاب(. یکی از اهداف این ۱۱احتیاطی هوابرد استفاده کرد ) یهااتاقدر  توانیمتهویه طبیعی را 

 .باشدیمطبیعی در کنترل بیماری  یهیتهوبا طراحی پایه برای استفاده از 
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 مختلف انتقال یهاحالتتعریف 

 انتقال مختلف یهاحالت فیدامنه و تعر: ۱جدول 

از عوامل  ییهامثال

 یماریب
 روش انتقال فیتعر

 ،سل ریه

 و آبله سرخک

 در صورت که فتدیاتفاق م ترشحاتشدن هسته  دهیاز راه پاش یماریانتقال ب 
یماریبو  ی( و زمان عفونمتر ۱ از شی)ب یدر هوا در مسافت طوالن قیتعل

 .مانندیم یباق زا

 قال انت ای وی اجبار ییبه صورت انتقال هوا شتریب توانیمرا  ییانتقال هوا
 زایماریبعوامل اشاره به  ییهوا ینمود انتقال اجبار یبندمیتقس یحیترج

 باعث انتقال یعیطب طیترشحات تحت شرا یهستهدارد که از راه رسوب 
 .وندشیم یماریب

 از  توانندیمدارد که  ییزایماریبعوامل اشاره به  یحیترج ییانتقال هوا
ترشحات  یهستهاز راه انتقال  غالبا کنند اما  جادیرا ا یماریراه ب نیچند

 .دهندیمکار را انجام  نیا

 ییهوا

 سارس و ویروس کرونا

 آنفوالنزا

  ر اص، نظیخ یطیکوتاه و تحت شرا یافاصلهانتقال هسته ترشحات در
 هاآئروسل دیتول باعث که زایماریبعوامل مرتبط با انتقال  اتیانجام عمل

 .شودیم

هوابرد 

 طلبفرصت

 یهاروسیوها،  روسیآدنوو
 ،یسدستگاه تنف السیشینیس

 ویروس کروناآنفوالنزا، 
 سارس

 و صحبت کردن سرفه کردن، عطسه ی)منبع( در ط ماریترشحات از فرد ب 
 یه حاوک ترشحات نیکه ا فتدیاتفاق م ی. انتقال زمانندشویمکردن منتشر 

)کمتر از  شودیم سوق داده یکوتاه یفاصلههستند در  هاسمیکروارگانیم

 .متر( ۱

 ترشحات

 

 

 بیماریی ریگهمهمدیریت 

 و مراحل مداخلهی ریگهمهفازهای 
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جلوگیری کردن از  منظوربه هاآنیی ، شناخت پویاشوندیممحلی شروع  صورتبهعفونی  یهایماریب کهییازآنجا

 یریگهمهکه قابلیت  ییهایماریبو سرکوب سیستم بهداشتی در میان مردم حائز اهمیت است. دینامیک  هاآن ترگستردهشیوع 

 ،ارندشدن را دی ریگهمهکه قابلیت  ییهایماریباتفاق میفتد، اگرچه تمام در چهار فاز  معموال  دارند راشدن  جهان گیرشدن و 

 .کنندینمالزاما  تمام این فازها را طی 

 

 

 یهاعفونتکه  یاگونهبه، باشدیمشیوع از طریق انتقال موضعی  ،در یک جامعه است. دومین فاز ایجاد ،اولین فاز

و  دابییمنمود  جهان گیریو  یریگهمه. در فاز سوم، شیوع در قالب یک شیوع دهدیمرخ  زایماریبعوامل پراکنده توسط 

جامعه  در یکانسان به انسان انتقال پیدا کنند و باعث یک شیوع پایدار  توانندیم زایماریبعوامل که  افتدیماین اتفاق زمانی 

از طریق انسان به  زایماریبعوامل کاهش انتقال است، انتقال  باشند. فاز چهارم ترگستردهو تهدیدی برای فراگیری  شوند

ل بیماری برای کنتر مؤثر یامداخلهاست و یا اقدامات  آمدهدستبهکه مقاومت سیستم ایمنی افراد  بداییمانسان زمانی کاهش 

 (.۱2( )۱شکل صورت گرفته است )

که  کندیممداخالتی را تعریف  سلسلهکه در باال توضیح داده شده است، پاسخ و  گونههمان، یریگهمهدینامیک 

 یدوبارهجدید و یا ظهور  یهایماریب ینیبشیپحیاتی وجود دارد. اولین مرحله  یمرحلهر . در اینجا چهاابندییم اهمیتبعدها 

. دومین مرحله تشخیص سریع ظهور بیماری در شودیمانجام  ترعیسرقبلی که برای تسهیل تشخیص و واکنش  یهایماریب

. چهارمین مرحله باشدیمانتقال  یهیاولراحل . سومین مرحله مهار کردن بیماری در مباشدیمانسانی  یهاتیجمعحیوانات و 

 (.۱2آن است ) یتوسعهدر هنگام تشدید و ی ریگهمهکنترل و کاهش 
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 یامداخله یهاواکنشو ی ریگهمه: فازهای ۱شکل 

 

ع مادعایی برای جا کتاب نیا است. شدهارائههر فاز مشخص  بر اساسمختلف برای مدیریت شیوع  یهاراهزیر  یهابخشدر 

 .است شدهگرفتهخاص در نظر  شرایطاست که متناسب باید با  ییهاهیتوصاز  یامجموعهارد بلکه بودن مطالب ند

 

 ینیبشیپ

انتظار به وقوع  توانیمولی  ،کرد ینیبشیپوجود آمدن بیماری را به  توانینمنخست از واکنش،  یمرحلهدر این 

. این انتظار پیش بردیمتهدیدهای نسبتا  مشابه  به سمتتمرکز را  ،خطرات ینیبشیپگرفتن و  در نظرپیوستن آن را داشت. 

شناسایی و تشخیص  همچنین در این مرحله و باشدیم خطرشکست در ارزیابی  ینقطه نیترهیشب ینیبشیپوقوع شامل 

 بر اساسکه  آمادگی یهابرنامه. هم باید انجام شود شوندیمو باعث تسهیل انتقال  کنندیمسریع ناقالنی که شرایط را بدتر 

ه ب مؤثرمتنوعی باشند که امکان یک واکنش  یهاطرح، نیز باید شامل باشندیمقبلی  یهاتجربهاز  آمدهدستبه یهاآموخته

 از بیماری را داشته باشند. شدهگزارشاولین موارد 
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 موقعبهتشخیص 

سریع را که کلید اصلی در کاهش تشدید بیماری و  یمهارکنندهاقدامات  یریکارگبه یاجازه موقعبهتشخیص 

و  شودیماز مراکز بهداشتی درمانی شروع  موقعبه. تشخیص دهدیمرا به ما  باشدیم یالمللنیبپتانسیل شیوع جلوگیری از 

انی نیز همچنین مآموزش ببینند. نقش کادر در رادارندتشخیص موارد مشکوکی که پتانسیل فراگیری  منظوربهکادر درمانی باید 

جلوگیری از انتقال خانگی و  منظوربه؛ باشدیم ی شدیدبیماربا کاهش دادن خطر ابتال افراد جامعه از راه ایزوله کردن افراد 

گونه از که چاستفاده نمود. کادر درمانی همچنین باید بلد باشند  هاخانهدر  کنندگانمراقبتباید از  ریوممرگکاهش میزان 

د. و از تشدید شیوع در بین کادر درمانی جلوگیری کنن فظت کنند و باید از تجهیزات حافظت فردی استفاده کنندخودشان محا

اورژانسی )بخش کنترل و بستری( باید در محلی قرار داده شود که افراد  کنندگانمراجعهانجام این کار، سیستم  منظوربه

 رمان انتقال دهد.مشکوک به بیماری را به بخش مناسب برای تشخیص و د

 

 مهار

شناسایی و تشخیص سریع  یاندازهبهدر مقیاس وسیع،  یریگهمهجلوگیری از  منظوربهبیماری  مؤثرمهار سریع و 

 بهباتجرو  یاحرفهکار مستلزم افراد  اولین مورد شناسایی شد شروع شود. این کهیهنگامحیاتی و مهم است. مهار سریع باید 

اطمینان از ایمنی و اثربخشی  منظوربهآموزش قبلی به این افراد  .باشدیمضروری  یامقابلهاقدامات  اجرای صحیح منظوربه

 این عملیات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ی، نتقال موضعبیماری تا فاز ا وجود آمدنو واکنش مهاری، از موقع به  موقعبهبرای مراحل انتظار پیش از وقوع، شناسایی 

 :شودیمتوصیه موارد زیر 

  اهم آوردن برای فر ،از پیشدر نظر گرفتن یک سیستم تریاژ مناسب برای تمامی مراحل سیستم بهداشتی عمومی

ت کافی، موقتی با ظرفیجداسازی شرایط شناسایی سریع موارد مشکوک به بیماری. این سیستم باید شامل بخش 

 باشد. ازیموردنو تمام تجهیزات  هاپروتکل، دهیدآموزشکادر 

 که این کار بیشتر باید در قالب مراکز بهداشتی که قادر به فراهم آوردن سطوح مراقبتی کافی باشند سیتأس 

حافظت فردی مناسب و مراقبت ویژه در دسترس باشند و تجهیزات  یهابخشدارای باشد که  ییهامارستانیب

 اقدامات مهندسی صحیح را اجرا کنند.

 ویژه و اختصاصی برای افراد مشکوک و بیمار برای تسهیل  یهاآمبوالنسیس یک مسیر ورودی مناسب با سرو

 .گرفته شوداز مراکز درمانی اولیه به مراکز درمانی نهایی در نظر  هاآنرجوع 

 گرددکنترلی و کاهشی تهیه  یهابرنامه. 



 

 
 

 مرکز درمان عفونت های شدید حاد تنفسی 17

 

 انتقال یهانهیزم

 پاسخ دهند. یشناسریگهمهبه یک یا چند طرح  سرعتبهکشورها و دیگر مناطق باید 

 شده است: مشاهدهانتقال  الگویحاضر، چهار  در حال

 )هیچ موردی وجود ندارد(. اندنداشته. کشورهایی که هیچ مورد ابتالیی ۱

 )موارد پراکنده(. اندیمحلکه یا از افراد وارد شده به کشورند و یا از افراد  اندداشتهیک یا تعداد بیشتری ابتال . کشورهایی که 2

عادی  قرارگرفتهمعرض  جغرافیایی و یا در یهامکانکه در اثر زمان یا  اندشدهد مبتال افرا یهاخوشهورهایی که درگیر . کش۳

 بیماری(. مبتالبهاتفاق افتاده است )خوشه افراد 

 .قال موضعی هستنداز انت یتربزرگ یهااسیمق. کشورهایی که درگیر 4
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 استراتژیکی یهاتیاولوو  هاطرح

را در سطح فرعی تجربه خواهند کرد و باید رویکردهای خود را با  هاتیموقعرها یک و یا چند حالت از این کشو

با  سپسو  انجام شود سرعتبهید اصلی با یامداخله، شش کار یکینیکل یهامراقبتمحلی متناسبت کنند. برای  یهانهیزم

 را ببینید(. 2کنند )جدول  پیداتوسعه  یرشناسیگهمه یهاطرحبه توجه 

ممکن است دارای عالئم بیماری  ۱۹-از بیماران دارای کووید %4۰کوهورت بیماران تا به امروز،  نیتربزرگ بر اساس

از بیماران  %۱5نیازی به بستری شدن ندارد؛  لذا شودیمعالئم بیماری انجام  بر اساسدرمان  کهییازآنجاو  خفیف باشند

از بیماران وضعیت بحرانی  %5و در حدود  درمانی و یا بستری شدن را دارند یازمند اکسیژنعالئم بیماری شدید دارند که ن

 .باشندیمدارند که نیازمند تنفس مصنوعی 

که نیازمندی فوری به  دادیمهرچند که ارزیابی شیوع در برخی از کشورها میزان موارد بحرانی و شدیدتری را نشان 

پزشکی و خستگی مفرط کادر درمانی را در پی دارد. در برخی  یهادستگاهفرسودگی  برای جلوگیری از هاتیظرفافزایش 

 موارد مبتال شده در هر سه روز نیز مشاهده شده است. یدو برابرکشورها افزایش 

 

 یماریانتقال ب الگواز  نظرصرف ،یماریشدت ب خطر و بر اساس یدیکل یهاهیتوص: 2جدول 

 هاهیتوص فاکتور خطر، شدت بیماری
 

 

 

 

 خفیف

 

 متوسط بدون فاکتور خطر

 دیکسب اطالعات جد یکردن آموزش داده شود و برا زولهیخودا دیبا مارانیبه ب 
به مشاور  دیشدن با یبه مراجعه و بستر ازیو ن شیو آزما ۱۹-دیکوو یدرباره

 :تماس گرفته شود
جداسازی  سپسو  شیآزما یصیتشخ یهایاستراتژرا بر طبق  ۱۹-دیموارد مشکوک به کوو

 :است ریپذامکان ریز یهامکاندر  یگروه ی/بستر

 مراکز  در .دهندیمکار را  نیاگر منابع موجود کفاف ا یو درمان یدر مراکز بهداشت
 به عیسر ی( که دسترسهاهتلو  یورزش یهاسالن، هاومیاستاد)نظیر  یاجتماع

از  یپزشک و ۱۹-دیبه کوو افتهیاختصاص  یبهداشت یهاپست یالزامات بهداشت
 مراقبت شوند. راه دور

 بهداشت یسازمان جهان یدر خانه طبق رهنمودها جداسازی خود 

 

 متوسط با فاکتور خطر

 

 وخیم و بحرانی

 یمراجعه یو برا نندیآموزش بب جداسازی خود ینحوه یدرباره دیبا مارانیب 
 .رندیماس بگت ۱۹-مشاوران کووبد یبا خطوط اختصاص یدرمان مراکز به یاورژانس

 لزوم در صورت( و یگروهجداسازی ) مارانیشدن ب زولهیو ا مارستانیرفتن به ب 
 شدن یبستر

 دیکن شیآزما یصیتشخ کیرا طبق اصول استراتژ ۱۹-دیموارد مشکوک به کوو. 
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 الگودر  کیاستراتژ یهاتیاولو: ۳جدول 

 هاتیاولو الگو

 هیچ موردی

 یرمانکه شامل مراکز د یبهداشت یهاستمیسبه  یدسترس یهاحالتتمام  یبرا را یو غربالگر اژیتر یهاپروتکل .۱
 .دیکن هیته یکارهتک یو واحدها هامارستانیب یهااورژانس یهاکینیکل ه،یاول
 یهاشیآزماانجام  یبه مقصد مناسب برا مارانیارجاع ب یبرا ۱۹-دیکوو یامراجعه ستمیو س یتلفن ستمیس کی. 2

 .دیکن جادیا مربوطهی نیبال یالزم و کارها

 .دیکن جادیرا ا ۱۹-دیکوو یبرا یاختصاص یهابخش یدر مراکز درمان. ۳
که با  یرادکردن اف نهی، قرنطاندبودهدر تماس  مارانیکه با ب یو نظارت کسان یابی، ردمبتال شده مارانیب افتنی .4
 یماریافراد مشکوک به بجداسازی و  اندبودهدر تماس  مارانیب
 یبعد الگوی یآماده شدن برا. 5

 موارد پراکنده

 یرمانکه شامل مراکز د یبهداشت یهاستمیسبه  یدسترس یهاحالتتمام  یرا برا یو غربالگر اژیتر یهاپروتکل. ۱
 .دیکن هیته کارهتک یو واحدها هامارستانیب یهااورژانس یهاکینیکل ه،یاول

 حیتوض 2)که در جدول  شانیماریبوخامت  زانیم بر اساسدر  ۱۹-دیکووافراد مشکوک به  ایو  مارانیاز تمام ب. 2

 .دی( مراقبت کنیگروه) جداسازی فردی یهاحالتداده شد( در 

 .دیکن نهیرا قرنط هاآنو  دیادامه ده یشتریدر تماس بودند با سرعت ب مارانیکه با ب یو نظارت کسان یابیبه رد. ۳
 .دیشو آماده یبعد الگویمرحله و  یبرا. 4

 یاخوشهموارد 

 یکه شامل مراکز درمان یبهداشت یهاستمیسبه  یدسترس یهاحالترا در تمام  یو غربالگر اژیتر یهاپروتکل. ۱

 .دیکن هیته کارهتک یواحدهاو  هامارستانیب یهااورژانس یهاکینیکل ه،یاول
ارائه  یهاهیتوصو طبق  شانیماریبوخامت  زانیم بر اساس ،باشندیم ۱۹-دیکوو مبتال بهکه  یمارانیب یاز تمام. 2

 .دیکن یمراقبت و نگهدار هاآن یبرا شدههیتعب یدرمان یهابخش شده در جدول و در

 .است ریپذامکان ICU یهابخش یکاربر رییبا تغ توانیمرا  ۱۹-دیکوو مارانیب یبستر یهابخش شیافزا. ۳
را که در  یمارانیمتوسط نباشد، ب ایعالئم خفیف و  یدارا مارانیبه ب یرسانخدمات یبرا ییجا یاگر مراکز درمان. 4

یم( را یویر یقلب یها یماریب یسابقهسال و عدم وجود  6۰سن کمتر از )نباشند  میوخ یماریب یبرا خطر معرض
سازمان  یدهارهنمو بر اساس ایچادرها( و  ایو  هاهتل، هاورزشگاه، هاومیاستاد) رینظ یاجتماع یدر فضاها توان
 نانیاطم مارستانیاو به ب یدوبارهاز برگشت  وقتآنبدتر شد  ماریکرد. اگر عالئم ب یبستر هاخانه در بهداشت یجهان

 .دییحاصل نما
 روز 7تا  ۳فرض که تعداد مبتالیان هر  نیبا ا یبهداشت ستمیس تیفیک شیافزا یرا برا یدیجد یهارساختیز. 5

 .دیکن یزیربرنامه شودیمبرابر  2 یت عمومگرفتن مداخال نظر بدون در

 یاجتماع انتقال

 

 یکه شامل مراکز درمان یبهداشت یهاستمیسبه  یدسترس یهاحالترا در تمام  یو غربالگر اژیتر یهاپروتکل. ۱

 .دیکن هیته باشدیم کارهتک یو واحدها هامارستانیب یهااورژانس یهاکینیکل ه،یاول
و عالئمشان که  یماریمربوطه طبق وخامت ب یاختصاص یدر فضاها ۱۹-دیکوو ماریب ایشکوک و از تمام افراد م. 2

 .دیکن یآورده شده است مراقبت و نگهدار 2 جدول در
 عیکه شامل گسترش سر خدمات یارائه یمنتشرشده برا دیجد یهارساختیز قیرا از طر یبهداشت ستمیس. ۳

 .دیارتقا ده باشدیم ۱۹-دیکوو مارانیب مراقبت از یبرا یاختصاص یهامارستانیب
 ۱۹-دیکوو مارانیبه ب یرسانخدمات زانیم شیباعث افزا توانندیمموقت  یهارساختیز ایو  دیجد یهامارستانیب. 4

 .دارد یآن کشور بستگ یمل یهایاستراتژموضوع به  نیکه ا شود یمل یخدمات اورژانس گرید ای و
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 در ۱۹-ووبدک یبا تمام مراکز درمان ییایکه از نظر جغراف یامشاوره " ستمیس کیبا  دیادر ابتدا ب کنندگانمراجعه. 5
 (دینیرا بب یب یارجاع ینقشهمرکز ارجاع داده شوند ) نیترکینزدصحبت کنند تا سپس به  اندتماس

شده است  یقطع دیتائ شانیماریب که یکم تا متوسط را به همراه کسان یماریو ب فیخف یماریب یداراتمام افراد . 6
 عیرس یچادرها( که امکان دسترس ایو  هاهتل، هاورزشگاه، هاومیاستاد)نظیر  یاجتماع یاختصاص یفضا کیرا در 

بر  هاخانهدر  ایاز راه دور( و  یو پزشک ۱۹-دیمخصوص کوو زاتیرا دارند، )نظیر تجه یو درمان یبهداشت به مراکز
بدتر شد از  شانیهایماریبعالئم  مارانیب که یصورتکنند. در  یبستر یانسازمان بهداشت جه یرهنمودها اساس

 ارجاع سریع

 .دیحاصل کن نانیاطم هامارستانیببه  هاآن
تا متوسط  فیعالئم خف یرا که دارا ییمارهایب توانیمموجود،  یهاتیظرفو  یشیآزما یهایاستراتژ بر اساس. 7

 کرد. ینگهدار یاجتماع یدر فضاها یگروهجداسازی  ایو  جداسازی به خود ش،یبدون آزما را هستند

 

 

 تلفمخانتقال  یهاطرحمراقبت فردی و کلینیکی برای  تجهیزاتاستفاده از  مربوط به یهاتیفعال

از  بخش مهمی عنوانبهمختلف انتقال وجود دارد باید  یهاراهکه برای آماده بودن و واکنش سریع به  ییهاتیفعال

در  متناسب با تجهیزات، کادر درمانی، منابعبهداشتی باید  یهابخشو واکنش هرکدام از  گرفته شوند در نظری استراتژی کل

 باشد. دسترس و استانداردهای سطح مراقبت

 وهای مختلف انتقال بیماریالگو کنترل عفونت برای  یریگشیپنیکی یکل یهاتیفعال: 4جدول 

 یانتقال اجتماع یاخوشهموارد  موارد پراکنده بدون مورد 

مراکز  یفضا

 اژیتر خصوصبه

 یفضا استفاده از همان

و  یغربالگر ارتقا ،یمعمول

در تمام مراحل در  اژیتر

 ورود به یلحظه

 مارستانیب

 یمراقبت یاختصاص فضا

 یدارا مارانیب یبرا ژهیو

در مراکز  ۱۹-دیکوو

مانند  یدرمان یبهداشت

 ژه،یمراقبت و یهابخش

در  لهزویا یهااتاق

 یآ بخش ایو  هااورژانس

 وی یس

 یفضاها یکاربر رییتغ

 در مراکز یشتریب

 یبرا یو درمان یبهداشت

 نمارایاختصاص دادن به ب

به  ۱۹-دیکوو یدارا

که  ییهاآنخصوص 

 دارند یترمیوخ اوضاع

 ارانمیمراقبت گسترده از ب

 یهامارستانیبدر  میوخ

 دیجد

 موقت یمراکز درمان ای و

 ینکادر درما

ه . بیشگیهم یکادر درمان

 یتمام کادر درمان

 و حیبرخورد صح یادرباره

-دیبه موقع کوو صیتشخ

 .دیآموزش ده ۱۹

 را گرفته یاضاف یروهاین

 یهاآموزش زین هاآنو به 

 دیرا بده الزم

 یگسترش کادر درمان

 یرشتیب بر تعداد)نظارت 

کادر درمان( گسترش  از

ار با قر یمراقبت گروهمدل 

 یکار یهانوبتدادن 

 یتمام تالشتان را برا

 در دسترس از نانیاطم

 دیمف یدرمان بودن کادر

. گسترش مدل دیانجام ده
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 و یریشگیپ یروهاین و

 عالف زیکنترل عفونت را ن

 دیکن

دن نمو میو تقس شانیبرا

تغییرات  جادیا ها ونوبت

 فشانیوظا مرتبط با

و  یمراقبت یهاگروه

 گروهاستفاده از  نیهمچن

 یاورژانس پزشک یها

 تجهیزات و منابع

لوازم دستی، تجهیزات 

برای  هابخشمرتبط با 

 ۱۹-درمان بیماری کووید

و لوازم ضروری تجهیزات 

اکسیژن را  ازجمله

 شناسایی و فراهم نمایید.

زنجیره گرفتن تجهیزات 

 محلی را فراهم آورید.

فهرست گسترده از منابع و 

تجهیزات موجود با 

 یهالپروتکجزییات و 

 فراهم کنید. هاآنمصرف 

منابع به  نیتأمزنجیره 

صورت محلی را ایجاد 

 کنید.

منابع و  نیتأمزنجیره 

تجهیزات به صورت 

 د.را ایجاد کنی یالمللنیب

حفاظت، تطبیق و استفاده 

مجدد از تجهیزات در 

 یزیربرنامه صورت امکان

برای خرید تجهیزات 

ضروری احتمالی را تهیه 

 کنید.

 از راه زنجیره ملی نیتأم

تجهیزات در سطح  نیتأم

 جهانی

برای خرید  یزیربرنامه

 نیتأماحتمالی برای 

تجهیزات حساس در 

 زمان ممکن نیترکوتاه

تعیین منابع مهم و حیاتی 

برای بیماران و کادر 

 درمانی

 نیتأمایجاد زنجیره 

 تجهیزات از سطح جهانی

سطح استاندارد 

 مراقبتی

ی انجام کارهای مراقبت

معمولی تنها با هوشیاری 

و دقت بیشتر و تشخیص 

نیازهای اولیه برای 

 ۱۹-مبتالیان به کووید

 

انجام کارهای مراقبتی و 

درمانی معمولی برای تمام 

ان مبتالی خصوصا  مارانیب

 ۱۹-به کووید

مشخص کردن خدمات 

 اصلی مربوطه.

 ارائه یبسترهاتغییر 

 خدمات.

کاهش در مالقات و 

ی با مواجهات انتخاب

بیماران که شامل عمل 

یمجراحی انتخابی نیز 

 .باشد

مراقبت ویژه  یهابخش

 یبرا ICUمثل گسترده )

بیمارانی که گروهی 

 بستری شده اند(

گسترش فضاهای 

 مراقبتی

نیازی به گسترش فضا 

 نیست

تخصیص ده تخت به 

ازای هر مورد مشکوک به 

 بیماری

فضاهای مراقبت از 

ر براب 5تا  ۳بیماران را 

 افزایش دهید.

فضاهای مراقبتی از 

را  ۱۹-مبتالیان به کووید

 برابر افزایش دهید. 8تا  5

 

 

مرکز بهداشتی اولیه در در که  یاگونهبهنشان داده شده است،  ۳در شکل  کندیمدر طی سه فاز اول، روندی که بیمار طی 

بیشتر و یا  یهاشیآزماو در ادامه به بیمارستان برای  شوندیمه بیماری هستند شناسایی تریاژ کسانی که مشکوک ب یمرحله

 .شوندیمدرمان ارجاع داده 
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یمشدن با انتقال بیماری در سطح جامعه  جهان گیرشدن و یا  ریگهمه یمرحلهبیماری عفونی به یک  که یزمان

در طی این فاز حفاظت از  .باشدیمدر جامعه ، عوارض و اختالل ریوممرگش اثر و شیوع بیشتر، ، هدف واکنش کاهرسد

 تسهیل منظوربهو برای مدیریت متمرکز بر روی موارد خاص  ضروری است شدن پاچهدستسیستم بهداشتی عمومی در برابر 

برای کادر درمانی، بیماران و اعضای جامعه نیز بسیار مهم است. این مسئله به و کاهش خطر ابتال  کنندگانمراجعهراه برای 

عفونت شدید حاد به مراکز درمانی  توانیمموجود را  یهاساختماننیست که باید مراکز جدیدی ساخته شود، بلکه این معنا 

 تبدیل نمود.تنفسی 

 است. شدهدادهنشان  4در شکل  کندیمفاز کنترلی و کاهشی طی مراحلی که بیمار در طی 
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 تهویه

. گرددیمو باعث گردش هوا در اتاق و یا ساختمان  شودیماخل ساختمان و یا یک اتاق عث حرکت هوا به دتهویه با

که منشأشان خود  ییهاندهیآالفراهم آوردن هوای سالم برای تنفس از راه رقیق کردن  هاساختمانهدف اصلی تهویه در 

 (.۱۳) باشدیمآنجا  در آنجا ضروری هاندهیآالساختمان است و یا حذف کردن این 

 (:8) باشدیمرکن اصلی  ۳ساختمان دارای  یهیتهو

 :کمیت هوای خارجی که در فضای درونی فراهم آورده شده است. مقدار و میزان تهویه 

 :یهیناحباشد که این جهت از سمت  یاگونهبهجهت کلی جریان هوا در یک ساختمان، باید  جهت جریان هوا 

 هوای تمیز به سمت هوای آلوده باشد.
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 :ه بدر فضا پخش شود که  یاگونهبهوای خارجی در یک حالت مطلوب باید ه الگوی جریان هوا یا پخش هوا

قسمت فضا وجود دارند در حالت مطلوب  تمامکه در  دشدهیتولهوابرد  یهاندهیآالو اتاق برسد  یهاقسمتتمام 

 حذف شوند.

از: طبیعی، مکانیکی،  اندعبارتهوای یک ساختمان استفاده شود که  یهیتهوسه روش وجود دارد که ممکن است برای 

 (.8هیبریدی )روش تلفیقی( )

 

 طبیعی یهیتهو

شناوری دمایی که به علت اختالف چگالی هوای داخل و خارج اتفاق میفتد(  مثل بادها و نیروی)نیروهای طبیعی 

 یهادودکشها، ، درهاپنجره، مثل شدههیتعب شدهساخته یهاساختمانعمدی در  صورتبههوای خارج را از درون منافذی که 

به اقلیم هوایی، طراحی  هاساختمانطبیعی  یهیتهو. این کندیمهوا وارد  یهاکنندهبادی و تهویه  یهابرجخورشیدی، 

سطح  ، یک نیروی فشاری مثبت را درکندیمباد به ساختمانی برخورد  که یزمان (.8ساختمان و رفتارهای انسانی بستگی دارد )

وهای (. امکان تخمین نیر5)شکل  کندیمسطح ساختمان ایجاد ک نیروی فشاری منفی روی مچنین یه ،کندیمبادگیر ایجاد 

 وجود دارد. هاساختمانفشاری باد برای 
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وزیع و است، تبسته  شده یو درزبند رینفوذناپذ صورتبه طرفشانکیکه  ییهااتاقدر  طرفهکی یهاهیتهوبرای 

(. این یک 6شکل ) کندیموارد  هاپنجرهمیفتد، نه از طریق فشار متوسطی که باد به  پخش هوا توسط نوسانات جریانی اتفاق

یمدیگری بیشتر  یهااتاقو نفوذ به  ابدییماطراف اتاق افزایش  یهاینشتمدل طراحی رایج است؛ هرچند در طول زمان، 

 (.8) افتدینمباز اتفاق  یهاپنجرهر . باید در خاطر داشت که تغییرات هوایی مطلوب در هر ساعت لزوما  به خاطشود
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طبیعی به درون یک اتاق با دو منفذ متقابل )نظیر پنجره و  یهیتهو، میزان بادی که از راه توانیم یسرانگشتبا یک حساب 

 (:8زیر محاسبه نمود ) یمعادلهدر( وارد شده است را از 

 

 رد:زیر محاسبه ک روشمیزان تهویه را از  توانیمو همچنین 

 

، m 7و با در نظر گرفتن طول  m/s ۱میزان تخمینی تغییرات هوایی در هر ساعت و میزان تهویه تنها برای باد با سرعت 

آورده شده  5منفذ( در جدول  نیترکوچک) 2m × 1mو ابعاد در  m 5/۱×2پنجره  یهااندازه، با m ۳و ارتفاع  m 6پهنای 

 (.8است )
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 ۳×6×7با ابعاد  هابخشتهویه برای  زانیم یرات هوایی در هر ساعت،: مقادیر تخمینی تغی5جدول 

 لیتر بر ثانیه() هیتهومیزان  ACH منافذ

 ۱۳۰۰ ۳7 ( + در باز%1۰۰باز )پنجره 

 ۹75 28 ( + در باز%5۰باز )پنجره 

 ۱5۰ 2/4 ( + در بسته%1۰۰باز )پنجره 

 

 یهااتاقدر کل برای  دارد. (مثل فرودگاه) مانعهرگونه به دور از  و محلسرعت باد اشاره به مقدار ارتفاع ساختمان در کف 

لیتر در هر ثانیه برای بیماران در نظر گرفته شده  6۰کافی در حدود  یهیتهو، میزان اندیعیطب یهیتهوکه دارای  ییهابخش

 (.4است )

 

 مکانیکی یهیتهو

و  هاپنجرهمستقیم به  طوربه توانیمرا هم  هافناین . دهندیممکانیکی را انجام  یهیتهومکانیکی عمل  یهافن

و همچنین هوا را از اتاق به خارج  نیتأما ر ازیموردنداکت های هوایی نصب کرد تا هوای  توانیمیا دیوارها نصب نمود و هم 

وب دارای اقلیم گرم و مرطمکانیکی مورد استفاده به اقلیم بستگی دارد. برای مثال، در مناطقی که  یهیتهوکنند. نوع هدایت 

طوب از داخل مرزمانی اتفاق میفتد که هوای گرم و کاهش تراکم بینابینی ) منظوربهرا باید  در خط، فیلتراسیون باشندیم

حداقل رساند و یا از استفاده از آن جلوگیری را به ( کندیمبه یک سطح سرد برخورد  یا ساختمان به دیوارها، سقف و کف و

استفاده  ، ازسرد یهامیاقلدر باید . برعکس، شودیماستفاده  معموال  مکانیکی فشار مثبت  یهیتهوین موارد، سیستم . در انمود

. گرددتفاده فشار منفی اس یهاهیتهوو از جلوگیری شود فیلتراسیون خارجی برای کاهش و یا جلوگیری از تراکم بینابینی  از

 ینففشار م یهاستمیسز ا معموال ، هاآشپزخانهو  هاتوالت، هاحمامرا دارند، مثل  هاهندیآالکه قابلیت تولید  ییهااتاقبرای 

 (.8گردد )استفاده 

 

 تلفیقی و یا هیبریدی یهاهیتهو

هیتهوو زمانی از  کندیمی جریان دلخواه را فراهم مدل تهویه هیبریدی و یا تلفیقی به استفاده از نیروی فشاری طبیع

پاسخگو  ییتنهابهطبیعی  یهیتهو که یزمانطبیعی کم باشد.  یهیتهوکه میزان جریان حاصله از  کندیمه مکانیکی استفاد ی

افزایش  منظوربه توانیم( را شدهانجامپیشین  یهاشیآزماالزم و  یهایزیربرنامه هاآنکه روی )خروجی  یهافننباشد، 

هیتهوساده از  ینمونهاین  در هوابرد هستند نصب نمود. هرچند که یهاعفونتبیمارانی که دارای  یهااتاقمیران تهویه در 
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خارج کردن هوا به محیط باید جایی نصب شوند که توانایی  هافن. این باشدیمو نگهداری  یبرداربهرههیبریدی نیاز به  ی

بستگی دارد  موردنظر یهیتهوبه میزان  اهفنمستقیم از طریق دیوارها و یا سقف را داشته باشد. اندازه و تعداد  طوربهبیرونی 

 نهایی مورد آزمایش قرار بگیرد. یاستفادهباید این میزان محاسبه و قبل از  حتما که 

بزرگ(،  یهافنبرای  خصوصا  ) هاآنبه نصب مشکل  توانیمخروجی  یهافناز مشکالت مرتبط با استفاده از 

به جریان الکتریسیته اشاره  هاآن یازمندینایش و یا کاهش دما در اتاق و (، افزیفشارقو یهافندر  خصوصا  ) هاآنصدای 

سقفی و یا  یهافناز  توانیمآنگاه خاص شود،  ینقطهباعث نارضایتی دمایی و سرمایش یک  هااتاقحیط کرد. اگر م

 گرمایشی نیز استفاده نمود. یهاستمیس

( باشد که نیازی به برق ندارند و 7)شکل  (گردابی یهافن و هانیربتوچرخان ) یهافرفرهنصب  تواندیمیک راهکار دیگر 

 .شودیمان هوا در ساختمان و باعث افزایش جری کنندیمفراهم  خروج هوای سقفی را یهاستمیس
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 چکیدهنی: بیمارستا یهیتهومختلف  یهاستمیسمزایا و معایب 

 .دهدیمرا ارائه  هامارستانیباستفاده شده در  یاهیتهومختلف  یهاستمیساز مزایا و معایب انواع  یادهیچک 6جدول 

 دهیچک: یمارستانیب یهیتهومختلف  یهاستمیس بیو معا ای: مزا6جدول 

 تهویه طبیعی تهویه مکانیکی 
تهویه هیبریدی و 

 تلفیقی

 مزایا

  هامیاقلمناسب برای تمام 

 و شرایط هوایی

 کنترل شده و راحت 

 طکنترل کمتر محیط توس 

 ساکنین

  در یعیطب یهیتهو یمناسب برا نسبتا % 

 مواقع 5۰

 کمتر یو نگهدار یبرداربهره یهانهیهز 

 ساده یعیطب هیتهو یهاستمیس یبرا

 طیاز کنترل مح یترگسترده یمحدوده 

 نیساکن توسط

  یهامیاقلمناسب برای 

 مختلف

 ذخیره انرژی 

 بیشتر یریپذانعطاف 

 معایب

 نصب یباال برا ینهیهز 

 یبرداربهرهو 

  میزان شکست باالتر
 نیتأمگزارش شده در 

 یشدههوای تهویه 
 ازیموردن

 یآلودگ جادیا لیپتانس 

 زاتیاز تجه یصوت

 به آن مربوطه

  و  رونیب یوهواآب ریتأثبه شدت تحت

 نیساکن رفتار

 ترمشکلطراحی و آنالیز  ینیبشیپ 

 در هنگام  نیساکن شیآسا زانیکاهش م

 سرما ایگرما، رطوبت و 

  عدم توانایی در ایجاد فشار منفی در
 در صورتفضاهای ایزوله شده، اگرچه 

بسته به شرایط این مشکل  طراحی مناسب
 ،شودیمرفع 

 امکان ایجاد آلودگی صوتی 

 تهشرفیپی لیخ یعیطب یهیتهو یهاستمیس 

 یکیمکان هیتهوبا  راداتیاز ا یدر بعض

 مشترک است

 هزینه باال 

 طراحی مشکل 
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 کلینیکی و بالینی حاد یهابخشهیبریدی پیشنهاد شده برای  یهیتهو یهاتمسیس

طبیعی و یا  یهیتهواینکه از سیستم  یدربارهبه منظور فراهم کردن بهترین کنترل و مقابله با خطرات، تصمیم 

سیستم مربوطه صورت گیرد.  ینهیهزو در دسترس بودن منابع نیاز،  بر اساسمکانیکی برای کنترل عفونت استفاده شود باید 

کردن  نیتأمزمان ممکن، مشکل  نیترکوتاهدر شدید حاد تنفسی  یهاعفونتبا توجه به نیاز داشتن به یک مرکز درمانی 

 الزامات جلوگیری و کنترل عفونت هم وجود دارد نیتأمو همچنین سیمانی(  یهاساختماندر  جزبه)فشار منفی  یهامحفظه

که از بیماران دارای بیماری وخیم نگهداری  ییهابخشهیبریدی برای  یهیتهو یهاستمیسیه به نصب توص کتابکه در این 

 و هستند یترآسانمکانیکی دارای نصب  یهاستمیسنسبت به  هاستمیسمراقبت ویژه دارد، زیرا این  یهابخشو  کنندیم

 میزان تهویه دارند.تغییرات انعطاف بیشتری در رابطه با 

نیروهای طبیعی میزان جریان هوای  بر هیتکهیبریدی با  یهیتهو یهاستمیسشد،  اشارهکه در باال  ورطهمان

 کمترشده از تهویه طبیعی  نیتأمکه جریان هوای  کندیممکانیکی استفاده  یهیتهواز  یهنگامو  آوردیمرا فراهم  ما موردنظر

باال به  یهیتهودر  است. مؤثر هاستمیساین  کار کردنگزینشی  ینحوهو  هاستمیسباشد. شرایط محیطی در عملکرد این 

بارگیری تابشی خورشید روی دودکش ناکافی باشد )در هنگام عصر  که یزمانفن در دودکش به همراه یک برج بادی(، )پایین 

ورودی توسط  یهیتهون میزا کهیدرحال شوندیم نیتأماستخراج هوا  یهافنوسط خروجی ت یهیتهوهای ابری(، میزان و روز

 (.8)بادگیر( )شکل  گرددیم نیتأمبرج بادی 

هوا در هر  تعویضاستانداردهای تا این مقدار با  دهدیمکنترل میزان تهویه را  یاجازههوا به آسانی  یکنندهخارج مجرای 

 حاصل شود. اطمینان نییاز باال به پا طرفهکیثابت  یهوا انیجر کیعدم ایجاد و از  ساعت برابر شود
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 هوا یکنندهخارج  یهافنفنی  نیازهای

، هاآشپزخانهو  هاحمامهوای  یکنندهاستخراج یهافنهوا وجود دارد، مثل  یکنندهخارج  یهافنتعداد زیادی از 

وم ها، گرما فی ،هادودهمحوری که برای خروج  یهافنو  دیوارها یکنندهاستخراج یهافن ،صدایب یکنندهاستخراج یهافن

نترل عفونت که برای مراکز درمانی رعایت کردن استانداردهای پیشگیری و ک منظوربه(. ۹شکل ) شوندیمو بخار استفاده 

 زیر رعایت شوند: یهادستورالعملوجود دارد، باید شدید حاد تنفسی  یهاعفونت

 ًکنندهستخراجاسقف به کف. به همین علت، فن جریان هوا باید از باال به پایین باشد، یعنی از  :نصب دیواری صرفا 

سانتیمتری سطح زمین برای جلوگیری از پاشیده شدن مایعات شستشو  2۰باید در ، هت اجتناب از صدمه و خرابیج

 و گندزدایی در کف به آن نصب شود.

 :به جریان خروجی یدهجهتبرای  حائل پشت فن 

 ر کشوری متفاوت است.که با توجه به قوانین در دسترس ه انرژی: نیتأم 
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  :۳8صدا dBA  در کمترین صدای ممکن( برای جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی ممتدی که مخل )متری  ۳در

 آرامش کادر درمانی و بیماران شود.

  حداکثر گنجایش تخت  بر اساس مترمکعب در هر ساعت و یا لیتر بر ساعت(: بر اساس)جریان هوا

ت برای هر بیمار در نظر در هر ساع مترمکعب 56۰و یا برای هر بیمار لیتر در ثانیه  ۱6۰اقل استاندارد ، حدهااتاقدر 

 .شودیمگرفته 

 :گرددکه باید به هر تخت داده شود استفاده  یازیموردنجریان  یمحاسبهاز این فرمول برای 

 

 هوا خواهیم داشت: یمکنده یک توسطتخته  5برای یک اتاق  ازیموردنجریان هوای  یمحاسبه منظوربهبرای مثال 
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 هوا در اتاق بیمار یمکندهنصب یک تخلیه کننده و 

(. هوا باید همیشه از سمت ۱۰شکل )ایجاد جریان هوایی مناسب در اتاق بیمار نصب شود  منظوربههوا باید  یمکنده

بیمارستانی را کاهش دهد.  یهاعفونتاند تا بتو و از جهت باال به پائین باشد هوای کثیف و آلوده یمحدودههوای تمیز به 

سانتیمتر باالتر از کف نصب کنید تا از پاشیده شدن احتمالی مایعات در هنگام  2۰هوا را حداقل  یهامکندهکه  شودیمتوصیه 

 جلوگیری به عمل آید.مکنده احتمالی  یهایخرابشستشو و 

 

 

 

 شدههیتخلهوای 

یماران تنفسی بترشحات  یهاسمیکروارگانیمتا  یما  به فضای خارج تخلیه کردمستق توانیمرا  هااتاقهوای داخل 

 یهاسمیکروارگانیم( %۹۹.۹7حدود )عبور داد که بیشتر  HEPAاین هوا را از فیلترهای  توانیمو یا  در آنجا رقیق شوند

استفاده نشود، هوا باید  HEPAترشحات تنفسی موجود قبل از اینکه به گردش مجدد برسد حذف شوند. اگر از فیلترهای 

هوا  یسازقیرق (.۱4شود ) هدایتو حیوانات  هاانسانورودی هوا به ساختمان،  یمکندهمستقیما  به فضای خارجی و دورتر از 

هوای  یهیتصفمطلوب در نظر گرفته شود. هرچند که در صورت عدم امکان، سه راه مختلف برای  ینهیگزهمیشه باید 

 ینجا توصیه شده است.در ا شدههیتخل
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 HEPA فیلتر

HEPA یهاگرده، گردوغبارهااز  %۹۹.۹7تئوری قادر به حذف  ازنظرکه  است فیلتر هوای مکانیکییک  واقع در 

بدترین ذرات  یاندازه. باشدیم( µm)میکرون  ۰.۳برابر با  یااندازهو ذرات ریز هوابرد با  هایباکترقارچی،  یهاکپک، هاگل

دارند با راندمان باالتری  ترکوچکو یا  تربزرگ یاندازه. ذراتی که باشدیممیکرون  ۰.۳به دستگاه تنفسی در حد  نفوذکننده

حدود  در)آالینده در این فیلترها بسیار باال  یاندازه نیترکوچکمیزان حذف ذرات با  .افتندیمذرات دیگر به دام  یتودهدر 

بهبود عملکرد  منظور بهو تعویض فیلترها را  کردن پاکشده برای  یبندزمان یبرنامهیک  خدمه باید دارای .باشدیم (۹۹.۹7%

ه عمل که شرکت سازنده ارائه داد ییهادستورالعملو نگهداری و یا تعویض فیلترها طبق  یبرداربهرهداشته باشند؛ برای  هاآن

 ۱۰تا  ۰.۳ یاندازهتر در به دام اندازی ذرات بزرگ در ( توانایی یک فیلMERVکمترین میزان راندمان گزارش شده ) .شود

هرچه این نسبت بیشتر باشد، فیلتر عملکرد بهتری در به دام اندازی انواع خاصی از ذرات را دارد. که : باشدیم( µmمیکرون )

ون وشی که کاناین نسبت توسط ر یریگاندازهآزمایش  عملکرد فیلترهای مختلف مناسب است، یسهیمقااین نسبت برای 

 www.ashrae.org. دیآیمبه دست  اندآوردهبه دست تهویه هوایی آمریکا مهندسین گرمایشی، سرمایشی و 

(، ۱۱هوای آلوده باشد )شکل  یهیتصفبرای  یک راه حل تواندیمهوا  یکنندهتخلیه  حائلبعد از  HEPAفیلتر  یک نصب

 .باشد هاآنو نگهداری از  یبرداربهرهنیاز به و  هاآنبودن  در دسترسعدم اما تنها ایراد این فیلترها ممکن است 

file:///F:/Coron%20Virus%20Hameh%20cheez/book%20translated/www.ashrae.org
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 حملقابلفیلتراسیون هوای  های سیستم

واحد فیلتر یک از  توانندیموا، مراکز مناسب ه یهیتصفبرای سهولت نصب، کاهش زمان احداث و اطمینان از 

HEPA  مناسب  یاهیتهومیزان جریان  نیتأم منظوربهاز یک اتاق  هوا یهیتخلپرتابل مجهز شده با لوازم و داکت ها که برای

 (.۱5استفاده کنند ) شدههیتخلهوای  یهیتصفو 

 (:۱5ود )شگرفتن موارد زیر انجام  در نظر( باید با هابخش، سالن انتظار، یبردارنمونهنصب این واحد در هر فضایی )مثل اتاق 

  نمایدمداخله ایجاد به بیماران  یرسانخدماتاین واحد نباید تبدیل به مانعی شود که در. 

  فضا به منبع آلودگی قرار  نیترکینزدافزایش راندمان جذب عوامل عفونی و خطرناک در  منظوربهاین واحد باید

لتر در ، بنابراین فاصله از بیمار روی توانایی این فیابدییمفاصله از گیرنده کاهش  مترمربعبا هر گیرد. قابلیت جذب 

 دارد. ریتأثجذب ترشحات تنفسی 

  برای بیماران، عیادت کنندگان و یا کادر درمانی  کهباشد  یاگونهبهنباید  شودیمهوایی که از این واحد خارج

 ناخوشایند باشد.
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 اتاق است  یاندازهسیون هوای پرتابل توانایی تغییر جریان هوا را دارد، آنگاه جریانی را که مناسب با اگر واحد فیلترا

مالحظات )مثل  یهیبق نکهیمگر ارا انتخاب کنید.  باشدیم تتغییرات هوای مطبوع در هر ساعا یارائهو باعث 

حالت دستگاه باید در حالت معمولی خود به  که در این ( مانع از این تنظیم شودهواوزش ، نارضایتی از سروصدا

، میزان ترکوچک یهااتاقکند. در  نیتأمفعالیتش ادامه دهد تا حداکثر فیلتراسیون و تغییرات هوایی در هر ساعت را 

 حالت عملکرد دستگاه به دست بیاید نیترنییپاهوایی در هر ساعت ممکن است در  جابجایی ۱2حداقل  شدههیتوص

 و از آن استفاده کنند. گذاشتهتنظیمات دستگاه را در حالت بهینه  توانندیم کنندگاناستفادهشرایط، و تحت این 

  داشته شوددر حد امکان بسته نگه  هااتاقتمام درهای. 

  فیلترHEPA  داده شوندپرتابل در دورترین فاصله از در قرار. 

  ردیگینمنعی جلوی آن را که پنل دستگاه رو به اتاق است و هیچ مااطمینان حاصل شود. 

  واحدHEPA  مار تحت اما اگر بیک کند روشن نگه داشته، قبل از اینکه بیمار اتاق را ترپرتابل را حداقل نیم ساعت

. در طی این زمان، باید بماندتا موقع ترک کردن او دستگاه روشن  کندیمشرایطی است که ترشحات تنفسی تولید 

دستگاه تنفسی استفاده کنند. بیماران جدید هم  یهامحافظ از اخطار داده شود که شوندیمبه کارکنانی که وارد اتاق 

 (.۱6نباید بالفاصله در این اتاق فرستاده شوند )

 از: اندعبارتخاصی هستند که  یهاینگهدارفعالیت بهینه نیازمند  یادامهپرتابل برای  فیلتراسیون هوایواحدهای 

 فردی حافظتتجهیزات یرات روی این واحدها باید از در طی انجام فرآیندهای تعم (PPE)  گردداستفاده. 

  که  شودیمبیماران انجام شود. توصیه نگهداری  یهامحل از دور بهفرآیند تعمیرات باید در یک محیط ایمن

شخص اید ممناسب باشد، فشار منفی برای این کار تخصیص داده شود. این فضا ب یهیتهوتعمیرات در فضایی دارای 

 و بسته باشد و قابلیت نظافت و گندزدایی داشته باشد.

 تهیه ازنده س شرکت یهاهیتوصطبق  بایدتعمیر و نگهداری از این تجهیزات استاندارد برای  یبندزمان یهاپروتکل

لی )و در جهت بهبود کاربرد این تجهیزات باشد. این نگهداری باید شامل موارد زیر باشد هاپروتکلشود و این 

 حدود به آن نباشد(:م

  تکل که پرو اطمینان حاصل شودو یا سنجش مغناطیسی(؛  یبندزمانیک  بر طبق)تعویض فیلترهای قبلی

این فیلترها ممکن است آلوده  که ییآنجا، از شودیمو دفع صحیح فیلترها درست انجام  "یخروج یهاسهیک"

 زدهدست هاآنحافظ فردی مناسب به تجهیزات و با  گرددورد مانند پسماندهای پزشکی برخ هاآنباشند، باید با 

 .شود

  مناسب انجام شود. یبرداربهرهبرای عملکرد مناسب باید 

 نمودتمیز  توانیملزوم داخل دستگاه را هم  در صورت ( وارد کردن به فیلتر  آسیببدونHEPA.) 
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  یهاالمپسازنده  یهادستورالعملطبق ( فرابنفشUV تعویض )مصرفی(؛ یهاساعتمیزان  بر اساس) دگردن 

  الکتریکی، مکانیکی(؛ شودایمنی کلی دستگاه را چک( 

  و دیگر ابزار درونی( هافنبرای شود )را انجام  یکارروغندر زمان نیاز 

 د واحHEPA  تعویض فیلتر  هر بارشود. این کار باید در  دیتائباید از نظر نشتی آزمایش وHEPA  .انجام شود

مانومتر  که یزمانسازنده مثل ساالنه باشد و یا  یهاهیتوص بر اساسباید  HEPAتعویض فیلترهای  یبندزمان

 انجام شود. (میزان اختالف فشار در فشارسنج) دهدنشان 

 ( برای نشت یاهفته مثال واحد فیلتراسیون پرتابل باید به طور منظم )یهانیتکنس توانیمشود. برای این کار  بررسی 

سیستم  را چک کنند. شودیمرا مسئول انجام این کار کرد تا فشاری که در فشارسنج نشان داده  یادهیدآموزش

 HEPAبه عنوان فن مکانیکی استفاده کرد که در این حالت همراه با فیلترهای  توانیمپرتابل را هوای فیلتراسیون 

 (.۱2)شکل  فرستدیمتلفیق شده و آلودگی احتمالی هوا را مستقیما  به خارج 
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در هر ساعت و بازچرخش دوباره هوا در یک  ازیموردناطمینان حاصل کرد که تغییرات هوایی  توانیمجایگزین  صورتبه

 (.۱۳)شکل  ردیگیممحیط بسته صورت 

 

 

 ماوراءبنفش با تابش یکشکروبیم

با  یهاکشکروبیم توانینمراین بناب ،متغیر باشد تواندیم UV یهاستمیساثربخشی بهداشتی  با توجه به این که

 انعنوبهایزوله توصیه کرد. این راه  یهااتاقمدیریت هوا قبل از چرخش مجدد در را برای استفاده در ( UVGI)تابش فرابنفش 

( توصیه ۱7) یفشار منف یهادستگاهو یا  معمول هوا به خارج یهاکنندهلیه ، تخHEPAجایگزین برای فیلتراسیون  حلراهیک 

یک تابش  UVGIسیستم  (.۱4یک سیستم تکمیلی استفاده نمود )شکل  عنوانبه توانیمولی از این روش  .نشده است

را از طریق ایجاد تغییرات فوتوشیمیایی در نوکلئیک  هاسمیکروارگانیمتوانایی تکثیر  تواندیماست که  الکترومغناطیس

 هاموجطولزیرا این  ،اندتیاهمحائز  هاسلولدر آسیب رساندن به  صا  خصو UVC یهاموجطولاسیدهایشان از بین ببرد. طیف 

. باشدیمnm (۱8 ) ۱۰۰-4۰۰در حدود  ییهاموجطولشامل  UVنور  یگستره. شوندیمهستند که جذب نوکلئیک اسیدها 

( 28۰nm-۳2۰ یموجطول) UVB( و زیرگروه nm 2۰۰-28۰با انرژی بیشتر ) UVCزیرگروه  UV یاشعه یبندمیتقسدر 

 موجطولبسیار حساس هستند زیرا در این  nm 26۰تا  25۳.7نزدیک به  موج طولنسبت به نورهایی با  هاکروبیم. باشدیم

که توسط  ییهاروسیودر غیرفعال سازی  UVC یهاالمپ. همچنین، اثر دهدیمرخ  DNAحداکثر جذب در مولکول 

میلی ژول بر سانتیمتر مربع از المپی با  2است. برای مثال، دوز خیلی پائین از  هشد اثبات کنندیمدر هوا حرکت  هاآئروسل

فاکتور کاهش ویروس  کهیدرحال(، 2۰) کندیمرا غیرفعال  H1N1هوابرد  یهاروسیو %۹5بیش از  nm 222طول موج 
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هوای  مؤثرگندزدایی  (.2۱به دست آمده است ) SARS-CoVبرای ویروس  UVCو یا بیشتر توسط سیستم دارای المپ  ۳.4

گی بستبه حداکثر هوای بازچرخش داده شده از داخل کانال و سرعت حرکت آن در جایی که بازچرخش شده است  هااتاق

هوا  یکنندهظرفیت تخلیه  بر اساسکانال )حجم( هوایی )فضای بسته(  یاندازه(. به همین علت ضروری است که 22دارد )

 است. مؤثرتربیشتر باشد، گندزدایی بیان شود. هرچه زمان تماس 

 

 

 

 UVC یهاالمپالزامات 

که مستقیما  بر راندمان گندزدایی المپ  باشدیم UVالزاماتی که در رابطه با المپ وجود دارد طول موج  نیترمهم

منابع  نیتأمبرای . سه راه شوداستفاده  کنندیم( را فراهم ۰.245 µm) nm 254که طول موج  ییهاالمپاثر دارد. تنها از 

UV  254 ازیموردنوجود دارد که طول nm  (.7)جدول  کندیمرا فراهم 
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. باشدیمکه باید در نظر گرفته شود دمای سطحی  ییهاجنبه نیترمهمیکی از  تریکی هم باید در نظر گرفته شود،مصرف الک

 هب به دمای باال برسند ممکن است خودشان هاالمپو اگر  استساختمان موقتی  صورتبهدر نظر داشته باشید که مرکز 

 شوند. تبدیل یسوزآتشتهدیدی برای 

 UVمختلف  یهاالمپ یهایژگیو: خالصه 7جدول 

 

 

 UVنصب المپ 

که همه حجم  اطمینان حاصل شودو  شودو سرپوشیده است دوری  دارهیسادر فضاهایی که  UV یهاالمپاز نصب 

 دامهاکه در  طورهمان، گرفته شودالکتریکی هم در نظر  مسیر جریان نصبمچنین باید ه. ردیگیمالمپ قرار  هوا در معرض

و از رسیدن درست و بدون مشکل جریان برق به المپ  شودیم UVاست، این کار باعث کاهش استفاده از نور  شدههیتوص

 (.۱6)شکل  شودیماطمینان حاصل 

 

 UVخطرات قرار گرفتن در معرض نور 

و همچنین ممکن است  است شدهشناختهست و آسیب به چشم عامل سرطان پوست، پیری پو وانعنبه UVنور 

آن را حس کرد، خیلی مهم است که  توانیمدید و نه  توانیمرا نه  UVنور  کهییازآنجانیز اثر بگذارد.  روی سیستم ایمنی

 هاآنبه  مرتب طوربهو  هاز خطرات موجود آگاه کردشدید را دارند را  UV یاشعهکارکنانی که پتانسیل قرار گرفتن در معرض 

 شوندیمگندزدایی  UVکه با نور  ییهااتاقتمام باید  (.2۳کنند )محافظتی مناسب استفاده متذکر شد که از لوازم و تجهیزات 

 کارکنان و بیماران قفل شوند. مواجهه( و برای جلوگیری از 6شوند )شکل  یگذارناممناسب  طوربه
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 تهویه/تخلیه هوا یهاستمیس تست

 اهداف تست کردن سیستم تهویه/تخلیه شامل موارد زیر است:

 میزان جریان حجمی یریگاندازه -

 یادورهبرای سنجش میزان عملکرد سیستم به صورت  -

 .طراحی بتوان مقایسه نمود یهادادهرا با  هاآنتا  اطالعات دقیقبرای به دست آوردن  -

 یادورهمناسب برای تعمیرات  یهبرنامبرای ایجاد یک  -

 دتا بتوان .دیآیمرضایت از کنترل آلودگی هوا به دست  هاآنآینده که در  یهانصب یهایطراحشروعی برای  عنوانبه -

 کند. نیتأمتوسط دولت را  شدهارائهالزامات و مقررات 
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 توانیمدیگر،  یهاراهاست. از  ضرریببا کمک دودی آن  یسازهیشبراه برای آزمودن جریان هوا  نیترکنندهقانعو  نیترساده

 اشاره کرد. هاستمیستست کردن  یدهیچیپ یهابهروش

 

هوای خروجی پیشنهاد شده برای یک منطقه و یا یک  یهیتصف یهاروشتهویه و  یهاستمیس

 سرویس خاص: چکیده و خالصه

از روش محیطی و یا استفاده  شدههیتخلهوای  یهیفتصتهویه و  یهاستمیسبرای  ازیموردن یهاخالصه 8در جدول 

 .شدروش انتخابی ترجیحی در بیشتر مواقع با عنوانبهباید  یسازقیرقخاطر داشته باشید که  در ارائه شده است. هادستگاهاز 

 

 هادستگاه: خالصه سیستم های تهویه و تصفیه هوای تخلیه شده از طریق محیط و یا 8جدول 
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 هوای خروجی پیشنهادی یهیتصفتم شرح سیس

 .دهدیمهوای تخلیه شده ارائه  یاهیتصفسیستم  یدربارهتوضیحاتی  ۹جدول 

 تخلیه شده پیشنهادی یهاهیتصف: سیستم های ۹جدول 
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 غربالگری برای مراکز بهداشتی درمانی

ش به موارد اضطراری محلی و ملی درمانی نقش حیاتی در واکن -بهداشتی  یهامراقبتمراکز و دیگر  هامارستانیب

نقش اساسی در  توانندیماینکه چگونه این مراکز  یدربارهاطالعات الزم  کتابدر این  .دارند COVID-19 یریگهمهنظیر 

 (.28این مواقع داشته باشند ارائه شده است )

اهمیت  ،بروز اولین موارد تا فاز انتقال یلحظهانتظار پیش از وقوع داشتن، شناسایی به موقع و برخورد مناسب، از  در هنگام

 زیر ارائه شده است: یهاهیتوص بارهنیدرازیادی دارد که 

بالقوه  موارد مشکوک و مناسب غربالگری در تمامی سطوح بهداشت عمومی به منظور شناسایی به موقعبرنامه یک باید  -

ابع و تمامی من هاپروتکل، دهیدآموزشکادر درمانی ، جداسازی. این برنامه باید دارای ظرفیت مناسب برای در نظر داشت

 باشد. ازیموردن

اختصاصی برای فراهم آوردن سطح مراقبتی کافی را که بیشتر در قالب درمانی  -بهداشتی  یهامراقبتمراکز  -

رل عفونت مناسب برای پیشگیری و کنت یهابرنامهو دارای  باشدیممراقبت ویژه  یهابخشکه دارای  ییهامارستانیب

 .دادرا به این کار اختصاص  شودیمو اقدامات مهندسی مناسب در آن انجام  باشدیم

که  یکنندگانمراجعهآمبوالنس برای تسهیل کار  یژهیویک مسیر مشخص برای افراد مشکوک و بیماران که با سرویس  -

 .داده شوداختصاص  اندآمدهدرمانی اولیه  -از مراکز بهداشتی

 شود.تهیه  کنترل و کاهش )عفونت( یبرنامهیک  -

دید ش یهاعفونتدرمانی فنی و حداقل الزامات برای ایجاد یک مرکز  یرهنمودها ،هاشنهادیپعملی،  یهاهیتوصاین قسمت 

 .دهدیمو استانداردهای مرتبط با این واحدها را ارائه  غربالگری، سالن انتظار یهابخشی داراحاد تنفسی 

 

 بررسی واحدهای غربالگریشناسایی، انتخاب و 

، نفوذر نظی ،تبرخورد خواهیم داش هاآنآینده را که در آینده با  سازمشکلمناسبی که بتواند اتفاقات  محلانتخاب 

که از  حلیمزهکشی، دسترسی، گسترش فضا و مقبولیت را تخمین بزند بسیار مهم است. زمان و دقت الزم را برای انتخاب 

 .نگرددانتخاب  شودیمنموده و اولین محلی را که مشاهده ف همه نظر مناسب باشد صر

 ازحدشیبطراحی مناسب فضای سالن انتظار و جلوگیری از شلوغی  منظوربهروزانه را  مراجعهخیلی مهم است که میانگین 

 بیمارستانی را کاهش دهد. یهاعفونتباشد که در زمان پیک مراجعه خطر  یاگونهبهتا طراحی  دانست
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 یارهای مکانمع

اطمینان حاصل  هایورودمتمرکز کردن تمام  منظور بهدرمانی  -اصلی مرکز بهداشتیبه ورودی  محلبودن  ترکینزداز  -

 .گردد

 .رددگاطمینان حاصل  هاآنبه تسهیالت و امنیت باالی  کنندگانمالقاتمناسب بیماران، کادر درمانی و از دسترسی  -

 

 خصوصیات زمین

 صاف و مسطح است. محلکه  دیحاصل کن نانیاطم -

 است. یسنگ ای یبدون مواد آل حا  یترج ثبات و استحکام داشته و یشناسنیزماز نظر  محلکه  دیحاصل کن نانیاطم -

اشد و بوجود نداشته قابلیت حفاری آسان را داشته باشد و خطر فرونشست زمین  محلکه زمین اطمینان حاصل گردد  -

 د.را داشته باششدن  یقابلیت زهکش

 .شودخودداری  باشندیماز مناطقی که دارای سطح آب زیرزمینی باال  -

 اتاق انتظار و تریاژ در صورت لزوم باشد.محل  توسعهپاسخگوی است که  یاگونهبهکه ابعاد زمین اطمینان حاصل شود  -

 

 خصوصیات هواشناسی

ا طوری ر اثر منفی نگذارند. سازه وسازساخت تا روی کار ( را در نظر داشتهیسالخشکی/ترسال یهادوره) فصلی یهادوره -

 .باشندکه توانایی تطبیق با شرایط آب و هوایی را داشته  شودطراحی 

 .گرفته شونددر نظر  هادودهکنترل بوها و  منظوربه هابادشکن -

 .گرفته شونددر نظر  دارهیساافزایش مناطق  منظوربه هاانبیسا -

 

 موجودمنابع 

 استفاده گرددغیرقابل استفاده یهابخشو  شدهساختهدائمی  یهاساختماناز  شودی سع ،. 

  شوند.آن ارزیابی  و در دسترس بودن بر آنالیز ظرفیت آن، کیفیت دیتأکبا ، منطقهآبی منابعی 

 دیآب، برق و ارتباطات را داشته باش یبرا یمحل یاتصال به خدمات اصل نهیدر صورت موجود بودن، گز. 
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 غربالگری پایه چیدماناصول 

نترلی امات پیشگیرانه و کتهویه عفونت، اقددارای شده که  دیتائاستانداردهای غربالگری  بر اساس شدههیتوصچیدمان 

 :کندیمرا توصیه زیر  یهاهیفرض، باشدیم

 بیماران به  یمراجعهغربالگری بیماران )شامل تخصیص دادن فضای غربالگری( و سرعت  یهاپروتکل

 .باشدیم در دسترس جوارهم یهامارستانیب

  جداسازی یهااتاقجدید، مثل فضاهای غربالگری و  یهامارستانیببه  شدهدادهکادر درمانی تخصیص. 

  کندیم آمادهآن بیمارستان خود را برای بدترین شرایط مراجعه بیماران بحرانی  بر اساسمعیارهای غربالگری که .

 یهایماریب مبتالبهبه بیماران  یدهخدماته توانایی به گونه ایست کبیمارستان  یهاییداراتحت برخی شرایط، 

 .دهندیمدیگر ارجاع  یجاهابهرا  یریگهمهو بیماران  کندیمرا ندارد،  یریگهمه

ی ازهاینبرپا کردن اتاق انتظار و فضای تریاژ منطبق با  منظوربهرویکردهای ساختاری مختلف نشان دادن  کتابهدف این  

 .باشدیم ۱۹-بیماری کووید مبتالبهبیماران  درمانی

 در  خاذشدهاتاستانداردهای  که ؛نیمه دائمیصحرایی  یهامارستانیبو یا  سازتازهبتنی  یهاساختمان

 استفاده کرد. توانیمموجود  یهاساختماناینجا را هم برای تغییر کاربری 

  ملی  یهاآژانسو یا  هاآموزشگاه تجهیزات بیندر  معموال  که  (:مترمربع 1۰۰از  تربزرگ)چادرهای بزرگ

 استفاده نمود. توانیمرا هم  شودیماستفاده  هایانبارو  هاپناهگاهایجاد  منظور بهوجود دارد و 

  ملی استفاده  یهاآژانسو  هاآموزشگاه توسط معموال که  مترمربع(: 45حدود سایز استاندارد )چادرهای با

 .حل اضطراری در نظر گرفت راهکی وانعنبه توانیمو  شودیم

 

 جدید درمانی-مراقبت بهداشتیغربالگری در مراکز 

(. ۱7-۱۹: یک ناحیه برای کارکنان و یک ناحیه برای بیماران )شکل شودیممجزا تقسیم  یهیناحغربالگری به دو 

سی و یا استفاده از موانع پلک دوگانه یکشدهنرمتری بین بیماران و کادر درمانی الزامی است. حفاظ گذاری و  2 یفاصلهرعایت 

جداگانه هم برای  صورتبهباید )آب/صابون( را  هادستشستشوی  یهامحلبرای جداسازی استفاده نمود.  توانیمگلس را 

 .گرفتبیماران و کارکنان در نظر 

( برپا ۱6یک چادر ساده )پیوست و یا  شدهدادهک ساختمان تغییر کاربری موقتی، ی یسازهدر یک  توانیممحل غربالگری را 

 باید اطمینان حاصل نمود. شدههیتخلهوای  یسازقیرقطبیعی و  یهیتهوکرد. از وجود 
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 سالن انتظار

مناسب اطمینان  یهیتهوباشد تا از انجام  ،شوندیمفردی که از هر دو طرف باز  یهااتاقسالن انتظار باید دارای 

حضور بیماران را  یاجازهشده باشد تا از خطاها جلوگیری شود و  یگذارنامدقیق شناسایی و  طوربهید با حاصل شود. هر اتاق

انی جلوگیری بیمارست یهاعفونتمناسب نظافت و گندزدایی شوند تا از بروز  طوربهباید بعد از حضور هر بیمار  هااتاقاین  بدهد.

 .شودیممتری بین بیماران رعایت  2 یفاصلهشوید که  انفرادی نبود مطمئن یهااتاقکنند. اگر امکان 

 

 جداسازیاتاق 

یک فضای موقتی برای نگهداری افرادی است که مشکوک به آلوده بودن هستند و منتظر رسیدن  جداسازیاتاق 

در  کاربهمادهآرا  یک آمبوالنس توانیمنباشد، جداسازی ظرفیت  . اگرباشدیمو یا ارجاع به بیمارستان هستند،  آمبوالنس

در اتاق  توانیمرا هم  یریگنمونهسریع فراهم شود. در صورت لزوم  ارجاعنزدیکی فضای غربالگری نگه داشت تا اجازه 

 موقتی انجام داد.جداسازی 

 

 ایجاد یک فضای غربالگری در چادر

مان ممکن ز نیترکوتاهدر  کمبود وجود ساختمان برای تغییر کاربری و یا نیاز سریع به ایجاد یک مرکز غربالگری

و  شوندیمنیمه ساختمانی آماده  یهاسازهاز  ترعیسرچراکه چادرها  ،است منجر به استفاده از چادرها برای رفع این نیاز شود

اما رعایت تمام نکات اصول پیشگیری و کنترل عفونت نظیر رعایت فاصله ؛ باشندیماز ساختن یک ساختمان جدید  ترارزان

 ین بیماران الزامی است.مناسب ب

سالن انتظار و فضای غربالگری را نشان  عنوانبهاز چگونگی استفاده از این چادرها  ییهانمونه 2۱و  2۰ یهاشکل

 ترکوچکاز چندین چادر  توانیممترمربع است در دسترس نباشد،  ۱۰۰. اگر یک چادر که دارای سطحی بیشتر از دهندیم

 باید همچنین .شودیماده نمود و فضای اتاق انتظار بین این چادرها با رعایت الزامات الزم، تقسیم این فضا استف نیتأمبرای 

 یهاتوالت گرفت وورودی و خروجی نظر  یهادر محل را هم برای کارکنان و هم بیماران هادستشستشوی  یهامحل

 .ادقرار ددر سالن انتظار  هادستشستشوی  یهانکیسبیماران را به همراه 

هیبریدی با سیستم  یهیتهومکانیکی و یا  یهیتهوطبیعی با  یهیتهودر کشورهای سردسیر امکان جایگزینی 

را با  هاستمیساین  یاندازهکه  وجود دارد حملقابلمناسب برای هوای تخلیه شده و یا با سیستم فیلتراسیون هوای  یاهیتصف

 .گرددیملیتر بر ثانیه به ازای هر نفر( انتخاب  6۰عادل با جریانی م)اتاق انتظار  یاندازهبهتوجه 
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 یریگهمه(. درصورتی که در شرایط 22دارند )شکل  هاتیظرفبیشتری در رابطه با  یریپذانعطافچادرهای کوچک 

کرد.  نیأمتا به آسانی با نصب تعداد زیادی از این چادرها نیاز به ظرفیت اتاق انتظار و یا فضای غربالگری ر توانیمنیاز باشد 

 یهاکیپالستچوبی قابل تا شدن به همراه  یهاشنیپارتاز  توانیم غربال( یهااتاقجداسازی شده داخلی ) یهاقسمتدر 

متری استفاده  2 یهاحفاظمتری مانند  2با رعایت فاصله  توانیمقابل شستشو استفاده نمود. سطح شفاف برای غربالگری را 

 نمود.

 

 

 عنوانبه ،انفرادی اتاق ۱۰را به  یمترمربع 45یک چادر  2۳استفاده نمود. شکل  توانیمهم انتظار  یهاسالن عنوانبه رهااز چاد

 .دهدیماست را نشان  شدهمیتقسمساوی  طوربهسالن انتظار برای غربالگری 
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 حاد دستگاه تنفسی شدید یهاعفونتمرکز درمان 

 حلمشناسایی، انتخاب و بررسی 

، نفوذر نظی ،برخورد خواهیم داشت هاآنآینده را که در آینده با  سازمشکلمناسبی که بتواند اتفاقات  محلانتخاب 

که از  حلیمزهکشی، دسترسی، گسترش فضا و مقبولیت را تخمین بزند بسیار مهم است. زمان و دقت الزم را برای انتخاب 

 ظرموردنمقیاس بالقوه از خیلی مهم است که  انتخاب نکنید. دینیبیمرا که همه نظر مناسب باشد صرف کنید و اولین محلی 

 .آگاه بود( شیوع از ابتدا زمانمدتمثل اندازه، )

 

 معیارهای مکان

  اطمینان حاصل شود.امنیت کافی برای بیماران، همراهانشان و کادر درمانی  وجوداز 

  د.به مرکز اصلی شیوع نزدیک باشاطمینان حاصل شود تا 

 منفی  هاآن ۱۹-تسهیل مراحل مراجعه افرادی که تست کووید منظوربهنزدیک بودن به مراکز بهداشتی و درمانی  از

 .دیگر دارند اطمینان حاصل گردد یهایماریب یبراپزشکی شده و نیاز به اقدامات 

  متری از  ۳۰ یافاصلهد حداقل بای محلو  شودکه پتانسیل مواجهه با سیل را دارند خودداری  ییهامحلاز تمامی

 آبی داشته باشد. یبسترهاو یا دیگر  هارودخانه

 

 خصوصیات زمین

 صاف و مسطح است. محلکه  دیحاصل کن نانیاطم 

 ی است.نگس ای یبدون مواد آل حا  یترج ثبات و استحکام داشته و یشناسنیزماز نظر  محلکه  دیحاصل کن نانیاطم 

  را داشته باشد و خطر فرونشست زمین در آن نباشد و قابلیت زهکش شدن حفاری آسان قابلیت  محل احداثزمین

 را داشته باشد.

  شودخودداری  باشندیماز مناطقی که دارای سطح آب زیرزمینی باال 

  مشکلی نباشد.توسعه، که دارای زمین بزرگ باشد تا در صورت نیاز به  شودمکانی انتخاب 
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 خصوصیات هواشناسی

 اثر منفی نگذارند. وسازساخت( را در نظر داشته تا روی کار یسالخشکترسالی/ یهادوره)فصلی  یهادوره 

  د.ا شرایط آب و هوایی را داشته باشکه توانایی تطبیق ب شودسازه طوری طراحی 

 گرفته شونددر نظر  هادودهکنترل بوها و  منظوربه هابادشکن. 

  گرفته شوندظر در ن دارهیساافزایش مناطق  منظوربه هابانهیسا. 

 

 موجودمنابع 

  استفاده گردد هاآن غیرقابل استفاده یهابخششده و  ساختهشیپاز دائمی  یهاساختماناز  شودسعی. 

  بر آنالیز ظرفیت آن، کیفیت و در دسترس بودن آن ارزیابی شوند. دیتأکمنابعی آبی منطقه، با 

 دیآب، برق و ارتباطات را داشته باش یبرا یمحل یاتصال به خدمات اصل نهیدر صورت موجود بودن، گز. 

 شود.انبار ذخیره مشخص  عنوانبه برای استفاده مکانی ،قبل از اینکه منابع اصلی برسند 

 

 هیپاچیدمان 

ضور حشدید حاد تنفسی  یهاعفونتمرکز درمان تعریف کلینیکی از فردی که در  بر اساسچیدمان توصیه شده 

 یندبطبقهرا دارد، دارای جدید کرونایی مرتبط با عفونت  یهاسندرومیا ی جدید است و مشکوک به ویروس کرونایدارد، 

 .باشدیم مرتبط با بیماریخفیف، متوسط، وخیم و بحرانی 
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 از: اندعبارتاین چیدمان  پیشنهادمنطقی دالیل 

شدن  ترمیخوجلوگیری از  منظوربهآزمایشگاهی  یِ دیتائزمان ممکن حتی قبل از  نیترکوتاهپزشکی باید در  یهامراقبت -

 وضعیت بیمار فراهم شود.

؛ برای مثال، افرادی که دارای عفونت تنفسی بسیار دهندیمافراد دارای شرایط متفاوت پزشکی خطرهای متفاوتی نشان  -

 .شوندیم هاآئروسلداشته باشند که باعث تولید  ییهاعمل( ممکن است نیاز به SARI) اندمیوخ

طمینان اکاهش خطر ابتالی کارکنان  منظوربهعایت فاصله مناسب و تعیین حدود بین بیماران و کادر درمانی از رباید  -

 .نمایندحافظت فردی مناسب استفاده از تجهیزات کادر درمانی باید همچنین  گردد،حاصل 

بیماران  یهیناح(. 26و  25ل مرکز باید به دو قسمت تقسیم شود. یک ناحیه کادر درمانی و یک ناحیه برای بیماران )شک -

 یبندطبقه. برای شودیموضعیت بالینی بیمار تقسیم  بر اساسخود به سه قسمت )خفیف و متوسط، وخیم و بحرانی( 

(. از وظایف 2۹( )۱۰کلینیکی مرتبط با عفونت کرونا ویروسی جدید استفاده کنیم )جدول  یهاسندرومبیماران باید از 

 (.۳۰را انجام دهد ) یبندطبقهست که این ا سازمان مدیریت بحران
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 نت شدید حاد تنفسیعفوبیماران دارای  یبندطبقه: ۱۰جدول 
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ساز یآمادگ زانیم یابیارز شانس مواجهه و تماس  طیمح یدر اقدامات به س یهاگروهمنجر به کاهش   ریپذبیآ

 محورجامعه طیمح یسازطرح جامع اقدامات به نیتدو کردیدر خوزستان با رو covid-19در برابر 
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حاد  شدید یهاعفونتموجود به یک مرکز درمان  یهاساختمانحداقل الزامات برای تغییر کاربری 

 تنفسی

تغییر کاربری  ،در صورت رعایت الزامات SARIمرکز درمانی  عنوانبهبرای استفاده  در صورت امکانساختمان موجود یک 

 داده شود:

 نگهداری از موارد خفیف و متوسط. یهابخشر هر ثانیه به ازای هر بیمار در تهویه د %6۰حداقل  نیتأم 

 مراقبت ویژه. یهابخشنگهداری از بیماران وخیم و  یهابخشلیتر در ثانیه به ازای هر بیمار در  ۱6۰حداقل  نیتأم 

 نواحی آلوده کردن پاک منظوربهجریان هوا  نیتأم 

  و فاصله بینشان رعایت شود. مشخص شود کامال محدوده بیماران و کارکنان 

  مربوطه تمیز کردرا بتوان به طور مطلوب با گندزداهای  جودموو وسایل  تجهیزاتتمام. 

 

 تجهیزاتبرای انتخاب لوازم و  شدههیتوص یهایژگیو

 (.۳2آورده شده است ) ۱۱در جدول  تجهیزاتبرای انتخاب وسایل و  شدههیتوصخصوصیات 

 انتخاب وسایل داخلی مرکز پیشنهاد شده برای یهایژگیو: ۱۱جدول 

 راهنمای انتخاب هایژگیو

مثل کند )یمرا مشکل  هاآنکه نظافت  باشندیم ییهایژگیواز انتخاب لوازمی که دارای   قابل نظافت

 .کنیدشکاف داشتن( پرهیز 

 .محیطی که بیمار در آن هست را فرش نکنید 

 ر نظافت مکرر مقاوم باشد.موادی را انتخاب کنید که در براب 

قابلیت تعمیر و نگهداری 

 آسان

  د و شدن هستند خودداری کنی تکهتکهاز انتخاب موادی که مستعد شکستن و خراشیدگی و یا

 را تعمیر نمایید. هاآن ،مسائلدر صورت وقوع این 

  استفاده کنید. شوندیمکه به آسانی تعمیر  بادواماز مواد 

، شوندیم هاکروبیماز انتخاب موادی که مستعد مرطوب بودن هستند و باعث تسهیل رشد   یمقاوم به رشد میکروب

 خودداری کنید. یاپارچهمثل نوار چوبی و 

 .از وسایل فلزی با پالستیکی استفاده کنید 

 از انتخاب موادی که دارای سطوح متخلخل هستند، مانند چوب و پنبه، خودداری کنید.  غیر متخلخل

  بیمار استفاده نکنید. ینگهداردر فضای  لنیپروپیپلمتخلخل مانند  یهاکیپالستاز 

 از لوازمی که درز دارند استفاده نکنید.  بدون درز

 لی در فضای نگهداری بیماران استفاده نکنید.از رومب 
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 :هانقشه
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 امکانات و خدمات

 کارکنان نکرختورودی و اتاق 

زیرا در  ،دیآیمعفونت به شمار  یریشگیپنترل و ( اولین راه اجرایی برای ک۳4درمانی )شکل ورودی کارکنان و کادر 

عمل سنجش دمای بدن کادر درمان را انجام داد. مسئول پذیرش باید دقت باالیی در انتخاب و پذیرش  توانیماین نقطه 

 شوندیمافرادی که وارد  یهمهو از شستشوی دست هستند را داشته باشد  موردنظرافرادی که دارای عالئم مرتبط با بیماری 

دست انجام شود و این موارد باید در  یزکنندهیتم یهاالکلبا توسط آب و صابون و یا  هادستاطمینان حاصل کند. تمیزی 

ر صی نظیخا یهازماندر  ازحدشیبجلوگیری از شلوغی  منظوربهموجود باشد. ورودی باید دارای فضای کافی  هااتاقتمام 

. نصب کردن شودیمبزرگ انجام  یهاپنجرهطبیعی توسط  یهیتهوکه  اطمینان حاصل شودکادر درمانی باشد.  نوبتتغییر 

 .نشودبرای لوازم شخصی کارکنان را فراموش  هاقفسه

نان جلوگیری کارک نوبتباید دارای فضای کافی باشد تا از شلوغی ناخواسته در هنگام تغییر  هاخانمآقایان و  تکنرخ یهااتاق

راد شخصی اف یهالباسو  جلوبسته برای خدمه یهاکفشو یا  هاچکمهبرای اسکراب ها،  ییهاقفسهنماید و باید مجهز به 

 .شودهوا استفاده  یهاکنندهبادگیر و تخلیه  یهابرجاز  یا مناسب طبیعی صورت گیرد و یهیتهوباشد. 
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 محل تریاژ

پرخطر  یهیناحمجزا تقسیم شود: یک ناحیه برای کارکنان و کادر درمانی و یک  یهیناحو فضای تریاژ باید به د

 هاحفاظاز  توانیممتری بین کادر درمانی و بیماران الزامی است. برای ایجاد این فاصله  2(. رعایت فاصله ۳5بیماران )شکل 

شستشوی دست )آب و صابون( مجزا برای بیماران و . فضاهای و یا موانع پلکسی گلس استفاده نمود دوگانه یهانردهو 

در درمانی به ( از ناحیه کاسنجتببرای عبور دادن وسایل موردنیاز )مثل  توانیم داربیش یتختهکیاز  کارکنان الزامی است.

 استفاده نمود.بیماران  یهیناح
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 پذیرش

پذیرش یک  ،( هدایت کندشدهییگندزداو  شده زیتمالی، انتظار )خ ئول پذیرش باید بیمار را به اتاقمس کهییازآنجا

 . برای هدایت صحیح بیمار، نیاز به ارتباطات قوی بین مسئول پذیرش و کارکنان بخش تریاژ الزم است.سرویس کلیدی است

 

 سالن انتظار

طبیعی مناسب از هر  یهیتهواطمینان از  منظوربه هااتاقاست که این  شدهلیتشکانفرادی  یهااتاقسالن انتظار از 

شود تا از بروز خطاها جلوگیری شده و هدایت درست بیماران  یگذارنامشناسایی و  یدرستبهباید  هر اتاقباز هستند.  دو طرف

 باید بعد از خروج هر بیمار گندزدایی و نظافت شود. بیمارستانی هر اتاق یهاعفونتبه عمل آید. برای جلوگیری از انتقال 

 

 یریگنهنمواتاق 

 یهااتاق. از ردیگیمصورت  اندمتوسطاز افرادی که دارای عالئم بیماری خفیف و یا  یبردارنمونهدر این فضا 

 شدههیتخلبرای هوای  HEPAهیبریدی با کمک فیلترهای  یهیتهوو یا  یسازقیرقهوای طبیعی/ یهیتهوانفرادی دارای 

صورت  یدرستبهشود تا از بروز خطاها جلوگیری شده و هدایت بیماران  یگذارنامی شناسای یدرستبهباید  . هر اتاقشوداستفاده 

به  ایدب باید بعد از خروج هر بیمار گندزدایی و نظافت شود. بیمارستانی هر اتاق یهاعفونتگیرد. برای جلوگیری از انتقال 

 از بیماران باید طبق تصمیم مدیریت انجام شود. یریگنمونهکه خاطر داشت 

 

 اتاق ترخیص

این فضا برای بیمارانی است که عالئم مربوطه را ندارند و یا بیمارانی که دارای عالئم بیماری خفیف و یا متوسط 

بزرگ  یپنجره. باید یک شوندیمکه در این حالت این بیماران یا به مراکز اجتماعی و یا مراقبت خانگی ارجاع داده  باشندیم

باید در  هادستشستشوی  یهامحلطبیعی کافی در فضا اطمینان حاصل شود.  یهیتهود تا از در هر دو طرف این فضا باش

 ورودی و خروجی موجود باشد. یکی از کارکنان باید برای کنترل کارهای افراد حضور دائم داشته باشد.
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 نگهداری از بیماران دارای عالئم خفیف و یا متوسط یهابخش

از  هاپنجرهشود که  توجه. دهدیمبیماران دارای عالئم خفیف و متوسط را نمایش  یک بخش نگهداری از ۳6شکل 

 .اندشدهبستهتوسط مواد شفافی مثل پلکسی گلس ها در قسمت کار  درون بازند ولی

 

 

 مراقبت ویژه و مراقبت از بیماران دارای عالئم وخیم یهابخش

یمو بخش مراقبت ویژه و یک بخش معمولی را نشان  میک بخش مراقبت از بیماران دارای عالئم وخی ۳7شکل 

ته باید پوششی در طرف بیمار داش مدتکوتاهبستری موقتی و  یهابخشبیماران در  یهااتاق. به خاطر داشته باشید که دهد

 باشد تا از جریان هوای مناسب اطمینان حاصل شود.
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 استفاده از سطوح شفاف

( ۳۹و  ۳8 یهاشکل)پرستاری  ایستگاهبین اتاق بیماران و فضای کاری و یا  هارهپنجاستفاده از سطوح شفاف و یا 

 که: شودیمباعث 

 و رویکردهای انسان شناسانه و مشارکت انجام شود هاتختویت ارتباط بین تماس بصری با بیماران ایجاد شود، تق 

 اجتماعی وجود داشته باشد.

 دهدیماجازه واکنش سریع را  ماران به علت نظارت مداوم،از بیبهبود مراقبت  تحت نظر گرفتن و بررسی. 

 نصب دستگاه اکسیژن و تنفس مصنوعی، نظارت بر دستگاه اکسیژن شریانی خونی در داخل ایستگاه  باعث نظارت بر

 .دهدیمدر اتاق بیماران را کاهش  هادستگاهو نیاز چک کردن  شودیمپرستاری 

  از راه دور کنترل کرد. توانیمرا  هاتیفعالزیرا بسیاری از  ،شودیمی حافظت فردتجهیزات کاهش مصرف باعث 
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 تنفسی در چادر ی شدید حادهاعفونتاحداث مرکز درمان 

 .دهدیرا نشان م یمرکز درمان کیاز  کلی ینما 4۰شکل 
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 یحاد تنفس ی شدیدهامرکز درمان عفونت کیاز  کلی ینما :4۰شکل 

 .دهدیمختلف در داخل چادر را نشان م یهابخش کیاز  یانمونه 4۱شکل 

 یحاد تنفس یهادرمان عفونت برای احداث شده مختلف در داخل چادر یهاقسمت : شماتیکی از4۱شکل 

 .دهدیمدت در چادر را نشان مکوتاه بستریمحل  کیاز  یانمونه 42شکل 
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 در داخل چادر یحاد تنفسی شدید هانتمدت در مرکز درمان عفوکوتاه محل بستریاز  شماتیکی :42شکل 

 .دهدیچادر را نشان م به داخلکارمندان  قسمت ورودیاز  نمایی 4۳شکل 
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 یحاد تنفسشدید  یهاعفونت یاز محل ورود کارکنان به داخل چادر در مرکز درمان یکیشمات: 4۳شکل 

 تسهیالت عمومی

 یمارانیکنند، ب مدیریت و کنترلمتوسط را  ای فیخف یماریا بب مارانیب توانندینم گرید یکه مراکز بهداشت ییدر جاها

اجتماعات )مانند  یها( در سالنزمینه یماریسال، بدون ب 6۰از کمتر ) ستندین دیشد یماریرا که در معرض خطر ابتال به ب

 یالمتس نهیدر زم عیربه مشاوره س ی( با دسترسشدهنییتعفضاهای  گرید ا، چادرها یها، هتلیسازبدن یهاورزشگاه، سالن

مورد مراقبت قرار در منزل  WHO1طبق دستورالعمل  او ی( COVID-19 مختص یپست بهداشت قیمثال از طرعنوان)به

مورد  نجاآبه بیمارستان مراجعه کرده و در  عا  یسرباشد که منجر به عوارض شدید گردد، باید  یعالئمدارای  ماریاگر ب گیرند.

ها و تختخواب نیب یفاصله دو مترباید  ردیگیمدر فضاهایی که بیمار مورد مراقبت و درمان قرار  یرد.مراقبت و درمان قرار گ

 یهاتیفعال ریسا ای درمانی یهاتیفعال یها و دفاتر برااتاق از توانیم .2مرد رعایت گرددزن و  یی محل بستریجدا نیهمچن

 .نموداستفاده  یبانیپشت

                                                           
1 - See: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-

infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts 

2 - Recommended spatial distance for IPC is 1 meter. However, in order to facilitate access and movement of health-

care workers, 2 meters separation is advised. 
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 است افتهیرییتغ یعموم التیعنوان تسهن بسکتبال که بهسال کیاز  : نمایی44شکل 

 

 یشیافزا تیظرف

و  یمات بهداشتخد یبرا شتریب یتقاضا نمودن برآورد در راستای یبهداشت ستمیس کی ییتوانا ای یشیافزا تیظرف

عملکرد  ریمی بی مستقامدهایپکه اثرات و  است یبهداشت یهااورژانس تیریدر مد یکل کردیرو یاصل ی، سنگ بنایدرمان

 هیکل در اجرای یدرمانبهداشتی و مرکز  کی یآمادگ دیبا یشیافزا تیظرف اصول .(28دارد ) بهداشت و درمان ستمیکل س

 باشد. و وظایف هاتیفعال

 :باشدیممستلزم موارد زیر  یشیافزا تیظرف

 کارمندان؛ ژهیوبه یمنابع انسان تیریمد -

 مجدد. نیأمت یها، تدارکات و روشزاتی، تجهمنابع -

 ؛و درمان حساس مراقبت یهانهیتخصص در زم -
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 ، مانند گسترش فضا و مکانمارستانیمنابع ب یکل تیریمد -

 ی مربوط بههاتیفعالبا توضیح شفاف  وچند مرحله  یدر طرا  هاتیفعال افزایش میزان ،تیظرف شیافزا یبرا یزیربرنامه دیبا

 .(28باشد )همراه هر مرحله 

از  ریناپذییجدا یبخش دیبای حاد تنفسشدید  یهاکز درمان عفونتامرتوسعه اهداف مرتبط با و  یریپذانعطاف

 ی شدهسازامهمگ کردیرو کیبه  رانهیگسخت یبندطبقه کیاز  رویه ریی. تغباشد یشیافزا یهاتیظرفی مربوط به هابرنامه

 یبنداز طبقه توانی، می خاصهاهنگام مواجهه با گروهبرای مثال  پاسخ داد. راتییتا به سرعت به تغ دهدیامکان را م نیا

عوامل  با شده آلوده افرادقرار دادن  یبه معناران مایب یبندگروه استفاده کرد. IPCبهتر اقدامات  یاجرا یبرا رانهیگسخت

مناسب  هیو تصف هیتهوو  مارانیب نیمتر ب 2فاصله  ( با رعایت۱)بخش  یکدر  شگاهیآزماتوسط شده  دیتائی مشترک زایماریب

ی به بخش طراحی شده بوده که اکنون رانهیگسخت یبندطبقه برای که قبال   دهدیرا نشان م یانمونه 45شکل  .باشدیهوا م

 است. افتهبا دو کاربرد برای بیماران توسعه ی

 
 یگروه رویکرد کیبا استفاده از  یحاد تنفسشدید مرکز عفونت  کی ی: راه انداز45شکل 
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 و کنترل عفونت پیشگیرانهاقدامات  یرااج

مانند  فسییک بیماری عفونت حاد دستگاه تن وعیدر پاسخ به ش یاثربخش کنترل و سطح نیبه باالتر یابیدست یبرا

و آموزش  یاختصاص میت همراه با IPCبرنامه  کی دیشده، با هیتوص یهاوهیبا استفاده از راهکارها و ش COVID-19 وعیش

 و شودیماجرا  محدود IPCکه  ییدر کشورها (.۳2وجود داشته باشد )، گرددیمپشتیبانی  یارشد مل تیریمدتوسط که  دهید

 شرفتیپکه در ادامه،  یاو منطقه یدر هر دو سطح مل IPCحداقل الزامات  تکیه بربا  این فعالیت ناشناخته است، شروع ای

 .(۳۳است ) یضرور یامنطقه تیطبق برنامه اولو یاصل یهاهمؤلفو  IPCالزامات  هیکامل به کل یابیدست یبرا یجیتدر

 

 استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

، کنندیمراقبت م SARIافراد مبتالبه  ازکه  یبهداشت یهاکه توسط کارکنان مراقبت ی مهماطیاقدامات احتیکی از 

 ،استفادهمناسب و آموزش نحوه  فاظت فردیتجهیزات حشامل انتخاب  که باشدیم یحفاظت فرد زاتیاستفاده مناسب از تجه

 یهامؤثر است که شامل کنترل اتاقدام ی ازامجموعه . استفاده از تجهیزات حفاظت فردیباشدیها مو دفع آن جداسازی

در  شدهدادهی نشان هایاستراتژاستفاده از تجهیزات حفاظت فردی،  هیتوجبه منظور  (.۱باشد )یم یو مهندس یطی، محیادار

 (.6گردد )باید اجرا  46شکل 

 

 ت فردیحافظ زاتیتجه دسترسی به یسازنهیبه یبرا ییهایاستراتژ: 46شکل 
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افراد در معرض  ریو سا یبهداشت یهامراقبتمراکز را در ضمن محافظت از کارکنان  PPEبه  ازین تواندیم ریمداخالت ز

 به حداقل برساند:، عفونت

 نیا .دیناستفاده ک یکیپنجره پالست ای شهیمانند ش یکیزیاز موانع ف روسیوکاهش قرار گرفتن در معرض  یبرا 

 محل پذیرش، اژی، مانند مناطق ترکنندیمپیدا در آنجا حضور  برای اولین بار مارانیکه ب یدر مناطق تواندیم کردیرو

 شود. اجرا، ردیپذیمکه برای دریافت دارو در مقابل آن تجمع صورت  هاپنجره داروخانه ایدر بخش اورژانس 

  ری محل بست یهاها به اتاقنباشند، از ورود آن میمستق یهامراقبت ریدرگبهداشتی و درمانی  کارکنان مراکزاگر

به حداقل رساندن تعداد دفعات ورود به اتاق  یبرا .گردد یخوددار ی حاد دستگاه تنفسیهاعفونت مبتالبه مارانیب

دارو  قیتزر نیرا در ح یاتیمثال عالئم حعنوان)به گرفته شوددر نظر  یکجا صورتبهرا  ازیموردناقدامات  بیماران،

 لیحوتنیز را  ییها، مواد غذامراقبت ریهنگام انجام سا ی و درمانیبهداشت یهاکارمندان مراقبت و یا دیکن یبررس

باید  یمارب کنار تختخوابنگام حضور هدر  هاتیکه کدام فعال گردد یزیربرنامهقبل از ورود به اتاق بیمار ( و دیریبگ

، تعداد ودنب ریپذامکانکار  نیاگر ا مجاز باشد. به اتاق بیمار دکنندگانیبازد ورود دینبا آرمانیدر حالت  .انجام شود

 یاستفاده و جداساز یدر مورد چگونگ ییهاو دستورالعمل کردهو مدت زمان مالقات را محدود  دکنندگانیبازد

ها به آن ،کنندگاناز عدم آلوده شدم مالقات نانیاطم یبرا یبهداشت یهاو انجام مراقبت یفردحفاظت  زاتیتجه

 .(6()۹ضمیمه ) دیارائه ده

 

( و تیمثال نوع فعالعنوان)به نوع و میزان مواجهه با خطر بر اساس دیباانتخاب و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 ریأثت تجهیزات حفاظت فردی از ازحدشیاستفاده ب مثال تماس، قطره، آئروسل( باشد.وانعن)به زایماریبعامل انتقال  مسیرهای

 .کندیم نیرا تضمتجهیزات حفاظت فردی از  ی، استفاده منطقریز یهاهیتوص تیرعا کمبود عرضه دارد. یرو زیادی

، نوع محیطبسته به  COVID-19بتالبه مراقبت از افراد می مربوط به هاتیمورداستفاده در فعالتجهیزات حفاظت فردی نوع 

 مارانیب با میمستق تماسکه در و درمانی  یبهداشت یهاکارمندان مراقبت .(۱2متفاوت خواهد بود )جدول  تیکارکنان و فعال

ورت( ص محافظ، نکیمحافظت از چشم )عتجهیزات و  یپزشک یها، دستکش، ماسکگان(بلند ) یهااز لباس دیهستند با

 د.استفاده کنن

 یقلب یای، احی، تراکئوستومیرتهاجمیغ هیتهو ،ینا یگذارقطرات معلق در هوا )مانند لوله دکنندهیتول یهاروش یبرا

، N95)مثال   یاز ماسک تنفس دیبا یبهداشت یها(، کارکنان مراقبتی، برونکوسکوپیگذارقبل از لوله یدست هی، تهویویر

FFP2 دهیپوش زین ندهابشیپ دی، باستندین الیکنند. اگر گان ها مقاوم در برابر س دهاستفا(، محافظت از چشم، دستکش و گان 

 .(۱شوند )
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بود، زمانی که کمبود  یحاد تنفس یماریکه مربوط به ب یبهداشت عموم یاضطراردر طول دوره قبلی شرایط 

برای ( هانیدارد معادل ااستان یدارا یهاماسک ای N95 ،FFP2) یتنفس یهاماسک حفاظت فردی وجود داشت، زاتیتجه

ی ماریب نوع کیمبتالبه که متعدد  مارانیماسک در هنگام مراقبت از ب کی استفاده از هب موضوع نیا (.۳) دیگردمدت طوالنی 

مدت  یها در صورت استفاده براماسک این که دهدیشواهد نشان م .کندیماشاره  ،باشدینمهستند که نیاز به تعویض ماسک 

منجر به  تواندیاز چهار ساعت م شیزمان بمدتیک ماسک برای استفاده از لذا  .دهندیمیت خود را از دست کیف یطوالن

 (.6نمود ) مدتیطوالنو نباید از آن استفاده شود  یناراحتایجاد 

 

 تیان و نوع فعال، کارکنمحیطبا توجه به  COVID-19 نهیاستفاده در زم ی( براPPE) شدههیتوصفردی  حفاظت زاتیتجه :۱2جدول 

 ایکارکنان هدف  محیط

 ماریب

تجهیزات نوع  فعالیت

 احفاظت فردی ی

 ش محافظترو

 تسهیالت بهداشتی و درمانی

 تسهیالت بستری بیمار

 مارانیب از میمراقبت مستق کارکنان عرصه سالمت ماریاتاق ب

 SARIمبتالبه 

، ، دستکشگان، یماسک پزشک

 محافظ ای نکیچشم )ع محافظ

 صورت(

 هدکنندیتولی هاتیفعالانجام 

 بهمبتالآئروسل توسط بیماران 

SARI 

 ای FFP2 ای N95 ماسک

، دستکش، گان، هانیمعادل ا

 بندشیمحافظ چشم، پ

 ، دستکشگان، یماسک پزشک ماریورود به اتاق ب تیم نظافت

، محافظت از چشم )در مناسب

 یمواد آل دنیصورت خطر پاش

 ای (، چکمهییایمیمواد ش ای

 نفوذ رقابلیغه کفش کار

 ، دستکشگان، یماسک پزشک ماریورود به اتاق ب دکنندگانیبازد
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مواجهه  گریمناطق د

 دمانن) ماریب یافته با

 راهروها( وها بخش

کارمندان، ازجمله  هیکل

 یبهداشت یهاکارمندان مراقبت

که مستلزم  یتیهرگونه فعال

 نباشد مارانیتماس با ب

از تجهیزات نیاز به استفاده 

 باشدینمحفاظت فردی 

 متر 2فاصله حداقل حفظ  هر نوع از فعالیت کارکنان عرصه سالمت اژیتر

 در یماسک پزشکاستفاده از  هر نوع از فعالیت یعالئم تنفسدارای  مارانیب

 ماریصورت تحمل ب

ش، ک، دستگان، یماسک پزشک یتنفس یهانمونه بررسی شگاهیآزما یهانیتکنس شگاهیآزما

محافظت از چشم )در صورت 

 خطر پاشش(

کارمندان، ازجمله  هیکل یمناطق ادار

 یبهداشت یهاکارمندان مراقبت

که شامل تماس  یادار فیوظا

 شودینم مارانیبا ب

نیاز به استفاده از تجهیزات 

 باشدینمحفاظت فردی 

 ی سرپاییهامراقبتتسهیالت 

ی دارا مارانیب یکیزیف نهیمعا کارکنان عرصه سالمت اتاق مشاوره

 یعالئم تنفس

، گان، دستکش، یماسک پزشک

 محافظت از چشم

ون بد مارانیب یکیزیف نهیمعا کارکنان عرصه سالمت

 یعالئم تنفس

استفاده از تجهیزات محافظت 

با توجه به اقدامات  فردی

 یابیاستاندارد و ارز یاطیاحت

 سکیر

 در یماسک پزشکاستفاده از  لیتهر نوع از فعا یعالئم تنفسدارای  مارانیب

 ماریصورت تحمل ب

 در یماسک پزشکاستفاده از  هر نوع از فعالیت یبدون عالئم تنفس مارانیب

 ماریصورت تحمل ب

که عالئم  یمارانیبا ب مشاوره نظافت میت

 دارند یتنفس

 ، دستکشگان، یماسک پزشک

، محافظت از چشم )در نیسنگ

 یمواد آل دنیصورت خطر پاش

 ای(، چکمه ییایمیمواد ش ای

 نفوذ رقابلیکفش کار غ

در صورت تحمل ماسک  تیهر نوع از فعال یعالئم تنفسدارای  مارانیب اتاق انتظار

ه اتاق ب ماری. بالفاصله بیپزشک

منطقه جدا از  ای قرنطینه

 نی. اگر امنتقل گردد گرانید

له ، از فاصستین ریپذامکانکار 
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 انماریب ریمتر از سا 2حداقل 

 شود.حاصل  نانیاطم

 در یماسک پزشکاستفاده از  هر نوع از فعالیت یبدون عالئم تنفس مارانیب

 ماریصورت تحمل ب

کارمندان، ازجمله  هیکل یمناطق ادار

 یبهداشت یهاکارمندان مراقبت

نیاز به استفاده از تجهیزات  یادار فیوظا

 باشدینمحفاظت فردی 

شامل  که هیاول یبالگرغر کارکنان عرصه سالمت اژیتر

 شودینم میتماس مستق

، نیاز متر ۱حفظ فاصله حداقل 

به استفاده از تجهیزات حفاظت 

 باشدینمفردی 

، متر ۱حفظ فاصله حداقل  هر نوع از فعالیت یعالئم تنفسدارای  مارانیب

 در یماسک پزشکاستفاده از 

 ماریصورت تحمل ب

نیاز به استفاده از تجهیزات  فعالیت هر نوع از یبدون عالئم تنفس مارانیب

 باشدینمحفاظت فردی 

 :SARIی حاد تنفس شدیدعفونت 

 هیالتتسو کنترل عفونت در سطح  یریشگیپ یبرا زاتی، مواد و تجهوحسط یکردن و ضدعفون زیتم

 و یازجمله طراح یاریعوامل بس دارد. یمارستانیب یهااز عفونت یریدر جلوگ ینقش مهم زیتم طیمح کی

هوا  تیفیو ک ییلباسشو یهابه آب سالم، سطح بهداشت مناسب، دستگاه ی، دسترسیو درمانتسهیالت بهداشتی  یدهسازمان

 .(۳2بگذارد ) ریدر انتقال عفونت تأث یتوجهقابل زانیبه م تواندیم

 

 نظافت تیم

در زمان تمیزکاری  (.۳۱اشند )بیماصلی و مهم در این زمینه ( عناصر سطح آگاهی) تیمناسب کارکنان و ظرف تعداد

 باشد: ریموارد ز یپرداخت شود که دارا ییهاتیبه موقع دیبا شهیهم

 مرجع طیشرا ای یکتب یشغل حاتیتوض 

 (.دیجد زاتیتجه یمثال خدمات حفاظت، ساالنه، هنگام معرفعنوانهدفمند )بهو  افتهیآموزش ساختار 

 هاتیصالح ای شدهفیتعر یعملکرد یاستانداردها. 

 راحت انجام دهند  الیکار خود را با خ توانندیها مآن نکهیاز ا نانیاطم یسرپرست در محل برا کیبه  یدسترس

 (.یمنیدر مورد ا یآدرس، نگران نیمثال کمبود تأمعنوان)به
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 یزکاریتمتجهیزات و وسایل 

محصوالت موجود  ۱۳در جدول  است.مهم  اریبس طینظافت مؤثر مح یبرا زاتیو تجه لیانتخاب و استفاده مناسب از وسا

 (.۳۱ها ذکر شده است )و مضرات آن ایمزا ،خواص و درمانی، یبهداشت یهادهنده مراقبتارائه مراکز طیکردن مح تمیز یبرا

 

 طیمح زکنندهیمحصوالت تم :۱۳جدول 

 آرمانی یهایژگیو

:انیی و درمبهداشت مراکز طیکردن مح زیتم یمحصوالت مورد استفاده برا هیکل  

 ان کنندگکارکنان، مالقات یمخاط یغشاها وپوست  یبرا دی: نبایسم ریغ

 تیمس میزان نیبا کمتر یمحصوالتباید باشد.  کنندهکیتحر مارانیب ای

 گردد.انتخاب 

 دارایو  بودهساده  دیو استفاده با هیته یهااستفاده آسان: دستورالعمل 

 .باشد زایموردن تجهیزات حفاظت فردی اطالعات مربوط به

 شدداشته با مارانیب ایکاربران  یبرا یتهاجم یبو دیقبول: نباقابل یبو. 

 در آب گرم و سرد حل شود یراحتبه دی: باتیحالل. 

 صرفه باشدبهمقرون دی: باارزان و یاقتصاد. 

 هایژگیوسایر 

 ها:کنندهپاک 
 ببرد نیرا از ب ی، گردوخاک و مواد مختلف آلچرک دیمؤثر: با. 

 باشد و در صورت دفع  ریپذبیتخرستیز دی: باستیزطیر با محسازگا

 نکند. جادیا یستیز طیمح یآلودگ

 :هاکنندهیضدعفون

 یماری، ازجمله عوامل بهاکروبیم از یعیوس فیطبر  دی: باگسترده فیط

هستند،  یمارستانیب یهایماریب وعیها و شکه از علل عمده عفونت ییزا

 باشد. مؤثر

 باشد داشته یو زمان تماس کوتاه گذاشته ریتأث عیسر دیبا :عیسر ریتأث. 

 مرطوب نگه دارد تا  یسطوح را به مدت طوالن دی: بانماند یمرطوب باق

 فراهم گردد. شدههیزمان تماس با توص

 د از موا یکم ریدر حضور مقاد دی: بانگیردقرار  یطیعوامل مح ریتحت تأث

چه( و پارمانند ) زکنندهیتم وسایلا مثال خون( فعال باشد و بعنوان)به یآل

 شودیکه استفاده م ییایمیمواد ش ریو سا ندهیمانند مواد شو یمحصوالت

 سازگار باشد.
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 سازگار باشد.متداول  یبهداشت زاتیبا سطوح و تجه دیمواد: با یسازگار 

 تمیز شدهسطوح  یرو مدتیطوالن یکروبیضد م ریتأث دی: بایماندگار 

 .داشته باشد

 را داشته باشد یکنندگپاک واصاز خ یبرخ دینده: باکنپاک. 

 گرادیدرجه سانت 65از  ترشیب دمای اشتعال یدارا دیاشتعال: با رقابلیغ 

 .( باشدتیدرجه فارنها 15۰)

 استفاده شود یقرق صورتباشد و به داریدر غلظت پا دی: بایداریپا. 

 

ل چرک ی مثمواد آل این محصوالت هستند. ندهیو مواد شو یمینزآ یهاکننده، پاکعیشامل صابون ما زکنندهیمحصوالت تم

ک یبا آب و استفاده از  زکنندهیمواد تم بیکار با ترک نیا .کنندیو روغن را معلق م چربیو  کنندیرا حذف م و مایعات بدن

 ندهی، مواد شوطیحکردن م زیتم یهااکثر روش یبرا شودیمپیشنهاد  .شودی)شستشو و اصطکاک( انجام م یکیعمل مکان

 .گردنددر آب گرم و سرد حل  یراحتبه تا شوند( انتخاب pH 6-8) یخنث

 زیف و تمک شیتوالت، پول ومناطق خاص مانند حمام  یرا برا ییایممکن است مزا اختصاصی زکنندهیاز محصوالت تم یبرخ

 بیو معا ایمزا وجودنی، بااردیجه قرار گموردتو یصورت موردبه دیمحصوالت با این استفاده از د.نفراهم کن شهیش کردن

باید  هانآمناسب از  و استفاده یساز، آمادهحیصح رهیاز ذخ نانیاطم یبرا التیتسه یی( و توانایاضاف نهیمثال هزعنوان)به

 (.۳۱) ردیگقرار  مدنظر

 یبرا ینیگزیو جا وندشیماستفاده کردن  یضدعفون یسطوح برامحیط و  کردن زیپس از تم کنندهیضدعفونمحصوالت 

ل از قب باید باشند. شدهبیترک کنندهپاکو  ندهیمواد شوبا  کنندهیمحصوالت ضدعفوناین  نکهی، مگر استندین هازکنندهیتم

سطح  یهاکنندهیضدعفون (.۳۱) شودگردوخاک استفاده  و یمواد آل هیحذف کل یبرا زکنندهیماده تم کیکردن، از  یضدعفون

 (:۳۱اند از )عبارت رندیمورداستفاده قرار گ یطیسطوح مح یبرا یبهداشت یهامراقبتمراکز در  توانندیه مو متوسط ک نییپا

 کواترنر ومیآمون باتیترک 

 (لیزوپروپیا ای لیالکل )ات 

 (میکلس تیپوکلریه ای می، سدهادکنندهیمنتشرکننده کلر )مانند سف مواد 

 شدهاصالح دروژنیه دیپراکس 

( ۳4ابوال ) روسیمورداستفاده در برابر وی هاکنندهیضدعفون لیست استفاده، بهقابل کنندهیاز مواد ضدعفون آگاهی بیشتر یبرا

-SARS-CoV هیعل شودیکه ادعا م یانسان ویروس کرونانوظهور و  یروسیو یزایماریبعوامل  علیه و محصوالت مورداستفاده

 .کاربرد دارند( ۳5) 2
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 یظافتخدمات ن دهندهارائه ناحیه

دمات خ ناحیه کیحداقل  دیبا ،استفاده مجددقابل یزکاریتم زاتیو تجه لیوسامجدد و پردازش  رهی، ذخهیته یبرا

مورداستفاده  یگریاهداف د یباشد که برا یاختصاص یفضا کی دیمنطقه با نیا در هر بخش وجود داشته باشد. یطینظافت مح

 در دسترس باشد.گانه منطقه جدا کی دیبا یپزشک ستیز زاتیپردازش مجدد تجه یبراهمچنین  .ردیگیقرار نم

 :دیبا شدهنییتعی طیمنطقه خدمات نظافت مح

  پنجره(. از طریق امصنوعی ی یی)روشنا مناسب باشد ییو روشنا هیتهودارای 

 شود نصبدرب  بر روی دارای خطر زیستی برچسب کی. 

 صورت امکان(به آب سرد و گرم در  ی)دسترس یک سیستم آبرسانی مناسب. 

 شدهاستفاده یهامحلول منیدفع ا یکف برا یزهکش ای سینک کوجود ی 

 تخلیهف زهکش ک ای نکیتالطم و پاشش در س جادیا ایبلند کردن  نیاز بهها بدون شود که سطل یطراح یاگونهبه 

 شوند.

 شودیدست استفاده م یشستشو یکه فقط برا یاختصاص ییشوظرف نکیس کوجود ی. 

 چشم یشستشو جایگاهبه  یدسترس 

 دسترسی به تجهیزات حفاظت فردی مناسب 

 شده. زیتم زاتیتجه یسازرهیاز محل ذخجداگانه  صورتبه و آلوده فیکث تجهیزاتداشتن نگه یبرا یکاف یفضا 

 یسستردقابل التیدر کل تسه یراحتباشد )به یدسترسقابل یراحتبه شودیمسرویس داده  هاآنکه به  یمناطق برای 

 .است(

  باشد.منطقه  ایدر اتاق  شدهرهیذخ ییایمیو مواد ش زاتیمناسب مقدار مواد، تجهآن اندازه 

 اپ چ یطیهمه محصوالت نظافت مح یرا برا دکنندگانیتولتوسط  شدهارائه یهاو دستورالعمل یمنیا یهابرگه

 .گردد

  کردن  زیتم یمنطقه جداگانه برا کی دی)با دیاستفاده نکن یدنینوش ای، غذا ینظافت شخص لیوساو هرگز از پوشاک

 وجود داشته باشد(. لیوسا نیا ینگهدار وکارمندان 

 ییایمیبه مواد ش منیا یو دسترس رهیذخ. 

 تیم نظافت ممکن باشد. برایفقط  یتا دسترس گردد هیتمام درها تعب در ییهاقفل 

 گردد. یدور شلوغینظافت، از  لیتسه یبرا 

 قفسه(.واری)کف، د سطوح قابل شستشو یدارا ، 
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 طینظافت مح یعموم روش های

 :گردداستفاده  طیکردن مح زیتم یبرا ریز یکل یاز راهکارها اغلب

 انجام شود مشاهده ایصورت به محل یمقدمات یابیارز

 :که آیا گرددیمشخص م حلم مشاهده ای یمقدمات یابیفقط پس از ارز

 ایآ نکهیا ایو خون از بدن و  عاتیما ختنیرمانند وجود دارد ) یفاضا زاتیتجه اتجهیزات حفاظت فردی یبه  ازین 

 کند(. جادیچالش ا خطریکردن ب زیتم یبرا تواندیم ماریب تیوضع

 وجود دارندکند جادیچالش ا خطریکردن ب زیتم یبرا تواندیکه م یموارد امانند بهم ریختگی ی یموانع ،. 

 گزارش شود. تیریمد ایبه سرپرست  نیاز باشدرد که شکسته وجود دا ای دهیدبیسطح آس ای وسایل 

 

 به سمت ناحیه آلوده شده زیتمفرایند تمیز کردن از ناحیه 

آلوده  احیهنبه  زتریتم ناحیه، از هاسمیکروارگانیو م آلودگیاز انتشار  یریجلوگ یبرادر هنگام تمیز کردن ناحیه آلوده 

 :است شدهارائه ریز در یاستراتژ نیا یعمل یهامثال .پیشروی گردد

 میز گردند.ت انددهیگرد لمس ی که بیشتراند قبل از سطوحشده لمستر کم ی، سطوحنواحی آلودهکردن  زیهنگام تم 

  تمیز گردد. هاآنناحیه بستری بیماران قبل از به توالت رفتن 

 سپس سطوح و وع شود.و سطوح مشترک شر زاتیتجه از آلودگی،کردن  زی، تمانماریب به افتهیدر اتاق اختصاص 

 .توسط وی لمس گردیده، تمیز گردند ماریمراقبت از ب نیدر حو  خارج از ناحیه بستری بیمار قرار دارندکه  یموارد

 .گرددد، تمام انلمس شده ماریب ناحیه بستریدر داخل  ماریتوسط ب ما  یکه مستق یلیبا سطوح و وسااین کار  تا  ینها

بستری  هیدر داخل ناح شدهقبل از سطوح لمس  دیبا ماریب ناحیه بستریدر خارج از  شده ، سطوح لمسگریدعبارتبه

 شود. زیتم ماریب

 انتقال، رل کنتبر  یمبتن یاطیتحت اقدامات احت یقرار ندارند قبل از نواح یاطیرا که تحت اقدامات احت یمناطق عموم

 .گردند زیتم

 

 نییکردن از باال به پا زیتم ندیفرا پیشروی

شود و از  یریجلوگ هاسمیکروارگانیو م افتادن آلودگیو  زشیتا از ر داده شودادامه  نییاز باال به پاد تمیز کردن فراین

 است: ریشامل موارد ز یاستراتژ نیا یعمل یهامثال .گردد یریاند جلوگشده زیتم مناطقی که یآلودگ
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 ؛ی آنهاهیتختخواب قبل از پا چهارچوبکردن  زیتم 

 ها؛کردن کف زیقبل از تم هاوارهیدی و طیوح محکردن سط زیتم 

 ف است بر روی ککه ممکن  ییهاسمیکروارگانیو م آلودگی یآورتا امکان جمع در آخر انجام گرددها کردن کف زیتم

 فراهم شود. ریزش کرده باشند

 

 ی به روش اصولی و منظمزکاریتمفرآیند 

و منظم  ولیاص یاوهیبه ش مانده نقاط کور، فرآیند تمیز کردن بایدتمیز کردن تمام مناطق و جلوگیری از آلوده  یبرا

، هچند تختنواحی در  (.47)شکل  دیساعت حرکت کن یهاجهت عقربهدر  ایمثال از چپ به راست عنوانبه .داده شودادامه 

 گردد. زیروش تم با این ماریهر منطقه بسطوح مربوط به 

 
 ماریدر اطراف محل مراقبت از بو اصولی صورت منظم به یطیکردن سطوح مح زیتم یاز راهکارها یانمونه :47شکل 

 

 یطیح محوسط ی نمودنکردن و ضدعفون زیتم

 (:۳2شود ) زیکامال  تم ریز یبا استفاده از اصول کل دیبا طیمح

 سالم  یطیبوده و مح یطیمح موجود در سطوح یهایو آلودگ چرکبردن گردوغبار،  نیکردن سطوح شامل از ب زیتم

 .کندیم نیتضم دکنندگانی، کارکنان و بازدمارانیب یبرا و بهداشتی را در مراکز بهداشت و درمان
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 مواد  ریباعث حذف گردوخاک، مواد زائد و سا رایاست، ز یضدعفون ندیقبل از هرگونه فرآ یگام اساس کیکردن  زیتم

 .گرددیم ییایمیش یهاکنندهیضدعفونعملکرد در  رگذاریتأث

 است. یضرور ،نظافت مؤثرتر یبرا یخنث ندهیشو یهااده از محلولاستف 

 دت آلوده شهستند که به یمناطق ،مناطق نیاغلب ا رایز، شود یاژهیها توجه وو توالت یبهداشت یهاسیبه سرو دیبا

 .باشندیم هامارستانیب در هایو مخزن آلودگبوده 

 تجهیزات  باید از جدا بودن اینکردن کف،  زی: هنگام تمقرار گیرنددر آب نباید  یکیالکترومکان بیومدیکال زاتیتجه

 شد. مطمئناز برق 

 باشدینم ی ضروریطینظافت مح یاثربخش یابیارز یبرا یکیولوژیباکتر روزانه پایش. 

 ادجیباعث ا رایز، اجتناب شود دیح بزرگ باوسط (یری، گردگیپاشجارو کردن خشک، سم مانندکردن ) زیتم یهااز روش

 (.۳2) شوندیم انماریب بستریمناطق  بهگردوغبار  شدن پراکنده او یذرات معلق در هوا  وآئروسل 

، مراکز یدرمان ی)واحدها شوندیمراقبت م آنجا در COVID 19که افراد مبتالبه  ییهاطیمح هیو سطح کل ، ملحفهلباس

 (.ماریب صیهنگام ترخچنین در همبار در روز و  کیشوند )حداقل  زیمرتبا  تم دی( باعمومیمراقبت 

وجود  nCoVدار مانند پوشش یهاروسیدر برابر و ی،مارستانیب یهاکنندهیازجمله ضدعفون یاریبس یهاکنندهیضدعفون

 (:۳6کند )یم هیرا توصموارد زیر استفاده از  WHO. در حال حاضر، دارند

 ها.نجمثل دماس مصرف چند بار یاختصاص زاتیهتج لیکوچک از قب سطوح و وسایل یضدعفون یبرا ٪7۰ الکل لاتی 

 5/۰ میسد تیپوکلریه٪ (5۰۰۰ ppmبرا )سطوح یضدعفون ی 

 

 هالباسمدیریت 

 مارانیب نیها را در بتماس دارند و آن COVID-19کلیه کارکنانی که با تختخواب، حوله و لباس بیماران مبتالبه 

ا ی نکیمناسب ازجمله دستکش، ماسک، محافظ چشم )ع یفاظت فردح زاتی، باید دارای تجهکنندیم یآورو جمع عیتوز

 د.باشن ریکفش نفوذناپذ اینباشد( و چکمه  عیگان مقاوم در برابر ما کهی)درصورت بندشی، پبلندنیصورت(، گان آست محافظ

ازی تجهیزات حفاظت جداسپس از همچنین بدن و  عاتیماسایر خون و  مواجهه بابعد از  خودبهداشت  مسائلبه  دیها باآن

 .فردی توجه نمایند

اگر  .شودیم هیتوص ییلباسشو مخصوص ندهی( و مواد شوگرادیدرجه سانت ۹۰-6۰با آب گرم )یی شولباس نیماشکاربرد 

 ساندیها را در آب داغ و صابون در وان بزرگ خلباسو  هاملحفه توانی، مستین ریپذامکان ییلباسشو نیها با ماششستن لباس



 

 
 

 مرکز درمان عفونت های شدید حاد تنفسی 88

 بهها لباسو  هاو ملحفه شدهیخال دیبا وانسپس  هم زد. ،رونیوان به ب یمحتوا هیما دنیبا استفاده از چوب، بدون پاش و

 .ردندگدر نور آفتاب کامال  خشک  سپس و آبکشی زیبا آب تم دیبا تیدرنها، شوند سخی ٪۰5/۰در کلر  قهیدق ۳۰زمان مدت

در ماند پس تیریآب، بهداشت و مد مقاله پسماند، به تیریضالب، بهداشت و مددر مورد آب، فا شتریکسب اطالعات ب یبرا

 (.۳6) گرددمراجعه  COVID-19 زمان بروز

 

 ابزار و تجهیزات پزشکی یکردن و ضدعفون زیتم

زیرا ؛ باشدیم یتخصص اریو بس دهیچیپ یموضوع یپزشک لیو وسا زاتیاقالم، تجه یضدعفون ای استریل نمودن

آلوده به  توانندیم یبهداشت یهامورداستفاده در مراقبت زاتیو تجه یپزشک لی، وساماریمراقبت از بل محتمام سطوح 

 .نمایدخطر  جادیا دکنندگانی، کارمندان و بازدمارانیب یبرا تواندیم شدنموارد پس از آلوده  نیا باشند. هاسمیکروارگانیم

 یاستاندارد را برا یاتیروش عمل کی دیبا یبهداشت یهاکز مراقبتمرا هی، کلIPC یراهکارها یمؤلفه اساس کیعنوان به

که  اتزیو تجه لیوسا هیو کل سطوح و وسایل لمس شده توسط بیمار در دوره مراقبت از وی یسازمنیو ا یکنترل آلودگ

ی هاراقبتم دهندهارائه التیاست که تسه یضرورلذا  از عفونت متقابل اجرا کنند. یریجلوگ یبرارا  دارنداستفاده مجدد قابل

 (.۳2ند )باشاختصاص داده استفاده مجدد قابل زاتیو تجه لیوسا یکنترل آلودگ یبرارا  یاژهیمنطقه و بهداشتی و درمانی

 ی(، امکان جداسازمارپیچیدار، دنده یها، لبهزیت یهامثال گوشهعنوانها )بهآنو شکل  یمختلف با توجه به طراح تجهیزات

 ی و ضدعفونیزکاریبه تم ازیپرخطر( ن ای)منطقه آلوده کم، متوسط  یها در داخل مرکز درمانآن یریحل قرارگقطعات و م

 یلودگآ چیکه ه گرددحاصل  نانیاطم دیباو تجهیزات  لیکردن وسا زیتمبرای  روش مورداستفادهدر  دارند. یمتفاوت نمودن

، یکی، مکانیکیالکتر یهابیآسجداسازی خطرات و  نیهمچن .فتدایشده اتفاق نم زیمختلف تمتجهیزات  یمتقاطع در اجزا

 مهم است. اریبس ییایمیو ش یحرارت

 اند از:استفاده مجدد عبارت یتقابل ی دارایهادستگاه یبرا ی نمودنضدعفونکلی برای تمیز کردن و  مسیردو 

 یسازرهیذخ <خشک نمودن <ی کردنضدعفون <کردن پاک <یآورجمع 

 یسازرهیذخ <استریل کردن <خشک نمودن <ی کردنضدعفون <کردن کپا <یآورجمع 

 

د، نشته باشدا ازین استریل کردناستفاده مجدد به  یتقابلدارای  تجهیزات و وسایلاست که اگر  ینکته ضرور نیتوجه به ا

 را پشت سر بگذارد. یمراحل قبل دیبازهم با

مراجعه  یاشتبهد یهامراقبت در یپزشک زاتیها و تجهدستگاه یدگکنترل آلوسند مربوط به به  شتریاطالعات ب ی کسببرا

 (.۳7) گردد
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در  ،متداول کنندهیکه مواد ضدعفون دید. توجه داشته باشنشو جابجا دینبا یعدم آلودگاطمینان از تا زمان و تجهیزات  لیوسا

ت و با محافظ ماریببستری شدن  هیناحاز  یرضروریغ زاتیتجه دور نمودن، یطورکلبه .باشندیمؤثر م nCoV-2۰۱۹برابر 

به رفتارهای مربوط  شهیهم .رساندیرا به حداقل م یپزشک زاتیتجه مواجهه با توانیم ،ستندیدر تماس ن ماریکه با باجزایی از 

 توجه گردد. هادستبه بهداشت 

 

 اجساد تیریمد

دردسر ایجاد منبع  به تواندیمعه است و مخانواده و جا یبرا ی، زمان حساسنمودن اجساد خطریدفن و ب یندهایفرآ

خود  یو شخص یکامال  از روند کار و حقوق مذهب دی، خانواده باهیرو اینقبل از شروع  .تبدیل گردد یعلن یریدرگ یحت ای

ه خانواد توسط یرسم موافقتکه  گرددحاصل  نانیقبل از شروع دفن، اطم .رعایت نمایندرا  متوفیتا احترام به  گردندمطلع 

 (.۳8آغاز شود ) دینبا یسپارخاک چیحاصل نشود، ه این موافقتکه  یتا زمان شده است. صادر

از اقدامات  شودیم هی، توصنشدهمشخص  nCoV-2۰۱۹انتشار  و نحوه وعیدر مورد ش ترقیدقبیشتر و که اطالعات  یتا زمان

 COVID-19 فرد متوفی که ابتالی وی بهبدن  که یبهداشت یهامحافظت از کارکنان مراقبت یاستاندارد، برا یاطیاحت

 .گردد، استفاده است( ۳۹) دشدهییتأ ایمشکوک 

 یهاآموزش دیگروه با نیا .نمایندو آماده  یدهسازمان اجساد تیریمد یرا برا یمیت دیبا یمسئول در مرکز درمان اتمقام

داشته ، دفن یبرای جسد سازآمادهدر زمان  را دیتجهیزات حفاظت فر مواد الزم و دیبانموده و همچنین  افتیمناسب را در

آن مشخص  یرو فرد متوفی مشخصاتشود و  یبندجاذب بسته ی( با پدها4۰) جسدمخصوص  فیک کیدر  دیبا جسد باشند.

 ییااطالعات شناس .دریافت گردد یاز گروه پزشک ماریبمربوط به مرگ و اطالعات  هیدییتأ دیقبل از ورود به اتاق، با .گردد

شماره  قیطر از یدرستبه جسدکه  گرددحاصل  نانینوشته شود تا اطم ینشانگر دائم محل در جسد و فیک یبر رو دیبا ماریب

 .باشدیمیی شناساقابل ،و نام ییشناسا

 (:4۱است ) ریبه شرح ز جسد فیک هیمشخصات ته

 تمام طول  پیزU- ای J پ؛یز یهادنده یرو یبزرگ فلز یهاشکل، با حلقه 

 ؛جسدونقل و انتقال حمل نینشت در ح ضد 

  شدن. و سوراخ پارگیمقاوم در برابر 

  یخط شدهتیتقو لنیاتیپلجنس (PEات ،)لینیو لنی ( استاتEVA )ات یپل ای(استات( ) لینیو لنیPEVA.) 

  کرومتر؛یم 4۰۰-۳۰۰ضخامت 

 ؛دیبدون کلر 

 (؛شودیم هیسال در خاک تجز 8-5 طی در سهی)ک هیتجز رقابلیغ 
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 کودک(؛ لوگرمیک 5۰ ای)بالغ(  لوگرمیک ۱2۰حمل  تیفظر( 

 ؛برای حمل کپارچهی شدهتیتقو رهیچهار تا شش دستگ 

 د؛یرنگ سف 

  کودک(؛ متریسانت ۱2۰ ۱2۰ 8۰ ای)بالغ(  متریسانت ۱۰۰×  22۰اندازه( 

 (.یاری)اخت ییبرچسب شناساقرار دادن  یشفاف برا بیج کی 

 24از  شیاگر ب .گردد یاسپرروی جسد  کنندهیمحصوالت ضدعفون ریسا ایکلر نباید ، آئروسل دیاز خطر تول یریجلوگ یبرا

فاده دوم است جسد سهینشده است، از ک ینیبشیپ نیتدف ندهیساعت آ 48تا  24 یاگر در ط ایساعت از فوت فرد گذشته است، 

 .گردد

 

 یو مواد مصرف یشگاهیآزما زاتیتجه

 توصیه nCoV-2۰۱۹ یکه برا یمنیا یهاییو راهنمای آزمایشگاهی هاشگاهیآزما در مورد شدههیتوص یمنابع اطالعات

 اند از:عبارت شوندیم

 کرونا ویروس جدید مربوط بهی هاشگاهیآزما یمنیا یراهنما; (2019-nCoV) (42). 

 جدید ویروس کرونا یشگاهیآزمای هاشیآزما (2019-nCoV) (.4۳) یموارد مشکوک انسان برای 

تبا  آن، مر یرشناسیگهمهو  روسیدر مورد و شتریکسب اطالعات ب زمان و و باگذشت باشندیراهنما م کیعنوان به اسناد نیا

روش ، انتخاب این اسنادزمان انتشار مراجعه گردد. در  هاآنه که در فواصل منظم ب شودیم هیتوص لذا. باشندیم رییدر حال تغ

 .باشدیم شدهتیتقو کینوکلئ دیاسدر مورد معتبر  یهامحدود به پروتکل یشگاهیآزما صیتشخ

 ینتخاباست که در پروتکل ا ییهانهیمکمل، محدود به گز یو مواد مصرف کلریانتخاب ترموس، ها، عالوه بر معرفبیترتنیابه

 دارد: ازین ریز یاساس ی( به اجزاPCR) کینوکلئ دیاس تیتقو شیآزما . لذا انجامشودیم توصیه

 پروب هاو  پرایمرها 

 معرف  تیکPCR 

 صفحه ایدر لوله، نوار لوله  یمخزن واکنش نور 

 کینوکلئ دیاستخراج اس تیک. 

 

 باشد: ازیموردننیز  ریز یمواد اضافممکن 

 کالس  یکیولوژیب یمنیا اتاقII 
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 همزن چرخشی 

 میکروسانتریفیوژ 

 یبردارنمونهی هانوکها و  پتیپ کرویم (P2, P20, P200, P1000) 

  بدون پودر ارمصرفبکیدستکش 

 سطح  یمحلول ضدعفونRNAse 

 تجهیزات حفاظت فردی مناسب 

 

 آب نیتأم

و سالم از منبع  نانیاطمقابلآب  نیتأم. باشدیها مآب سالم در همه زمان ادیز ریمقاد دسترسی آسان به یهدف اصل

 یهاستمیونقل آب، ازجمله نصب س، حملنبوددر دسترس  یرسانآب ستمیس چیاگر ه تا نقطه توزیع بسیار مهم است. لذا

ا ساخته شوند ت کیاز پالست دیکلر با ایآب  یهادر تماس با محلول زاتیتجه هیکل (.44) گردد ینیبشیپ باید عیو توز رهیذخ

 رهایها و شتمام ظروف، لوله دیو محلول کلر با زیآب تم نیب یاز سردرگم یریجلوگ یبرا شود. یریجلوگ دنید بیاز آس

 محلول کلر( باشند. ی، قرمز برازیآب تم یبرا یمثال آبعنوان)به یرنگ ایبرچسب  یدارا وضوحبه

 است: ازیموردن IPC یهاو روش ریز ی اشاره شده درهامراقبت یآب برا

 محلول درمانی خوراکی هیو ته یدنیآشام آب 

 محلول کلر( ایدست )با صابون و آب  یشستشو 

 (یآشپز لیوسا وها ، سطلهاتیسطوح، قوم ها،مثال کفعنوانکردن )به زیتم 

 ها و سطوحها، ساختمانمواد، تختخواب یی اززدایآلودگ 

 مصرف چند باریی از تجهیزات حفاظت فردی زدایآلودگ 

 هاها و توالتکردن حمام زیتم 

 ییشوخشک 

 آماده کردن غذا 

 خاموش کردن آتش احتمالی 
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 کیفیت آب

، عیآب )در محل توز هیآب انجام داد، با شروع از حفاظت منبع آب، تصف یمنیهبود اب یرا برا یادیاقدامات ز توانیم

 هیمتداول تصف یها، روشنیعالوه بر ا در خانه. دربدارو  زیدر ظروف تم شدههیآب تصف منیا رهیمصرف( و ذخ ای یآورجمع

که  نشان داده است هایبررس کنند. رفعالیغنیز را  COVID-19 روسیو دیبا کنندیاستفاده م گندزداییو  هیآب که از تصف

آب  تیفیک یفاکتورها (.۳6) باشندیاشعه ماوراءبنفش حساس م گندزدایی کردن باو  کلرزنینسبت به  یانسان یروسهایکروناو

: ریاب اسف، به کتشتریاطالعات ب یبرا است. مقبولیت عمومی آبو  یسم باتیآزاد، ترک ماندهیشامل کدورت، غلظت کلر باق

 (.45) دیبشردوستانه مراجعه کن یهاییمنشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگو

خود باشند  دهشهیآب تصف یمنیو ا تیفیو نظارت بر ک شیآزماانجام قادر به  دیبای شدید حاد تنفسی هاعفونتدرمان مراکز 

از پنج  شیمثال، اگر کدورت بعنوانبه .باشدیآب م هیتصف یسازنهیمنظور بهآب خام به لیوتحلهیتجز ییشامل توانا نیو ا

مکان از ، در صورت ای که اطمینان وجود ندارددر موارد .اضافه گردد هیتصفشیپ ای داده رییباشد، منبع را تغ یواحد نافلومتر

 افزودنپس از  راتییر تغاگ .گردداستفاده  ییایمیش باتیترکی ریگاندازهتعیین و  یبرا یشگاهیآزما زیآنال ای عیسر یهاتست

ا نظارت ب و شدههیته یهامناسب آب یبا کلرزن .گرددرا انجام سریع  زیمثال رنگ، بو( ظاهر شد، آنالعنوانکلر )به یهامحلول

در  طیحبهداشت م ی، به استانداردهاشتریاطالعات ب ی کسببرا .دیحاصل کن نانیاطم منظم آب، از امنیت آن یضدعفونبر 

 (.44) گرددمراجعه  یبهداشت یهامراقبت ری برایشرایط اضرا

یلیم 5/۰کلر آزاد حداقل  ماندهیغلظت باق دیبا 8.۰۱6 ریز pHاز زمان تماس با  قهیدق ۳۰مؤثر، پس از حداقل گندزدایی  یبرا

 شود. حفظ عیتوز ستمیدر کل س دیبا نیز کلر ماندهیباشد. باق تریدر ل گرم

 یلترهای، فاندنازجمله جوش یآب خانگ هیتصف یهایاز فناور یدر دسترس نباشد، تعداد منیا یکشلولهمتمرکز و آب هیاگر تصف

، دوز مناسبا بتابش اشعه ماوراءبنفش مؤثر و کلر  برای آب بدون کدورت(،) یدیباال، تابش خورش ییبا کارا هاغشاو نانو لترا وا

 (.۳6) باشندیم مؤثر هاروسیوحذف  ایبردن  نیدر از ب

 

 ت آبکمی

 زانیبهداشت الزم است. مرعایت و  یدنیها، آشاملباس شستن ،یضدعفون یهاکردن، روش زیتم یآب برا یادیز ریمقاد

 ازیوردنمآب  برآورد روزانه یهاروش ریموارد ز به تعداد کارمندان و اندازه مرکز دارد. یبستگ مارانیاز تعداد ب شتریمصرف آب ب

 (:46) کندیم هیتوص مراجع،و  یقبل یدانیم اتیبر تجرب یمبتنی شدید حاد تنفسی، هاعفونتی مرکز درمان کی یبرا را

 25۰ بانیروز پشت دوروز + یک /  7کارمند  تعداد / تریل 

 ۱۰۰-2۰۰ بانیروز پشت 2روز +  یک تختخواب / تی/ ظرف تریل 
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 .شودو در صورت لزوم اصالح  اعمال گرددباالتر  ریابتدا مقاد

 

 پسماند ناحیه

ن ناحیه ای .گرفته شوددر نظر  یبهداشت یهاکز مراقبتاپسماندها در مری آورمنطقه جمع کیعنوان به یاهیناحید با

و برنده  زیت یپسماندهاظروف ، یآل یپسماندهاظروف ، پسماندموقت  ذخیره، یضدعفونکردن و  زیتممنطقه برای  کی دیبا

پسماندها  تیریآب، فاضالب، بهداشت و مد تیریمدسند به  شتریعات باطال ی کسببرا خاکستر باشد. محفظهبا  سوززبالهو 

در صورت وجود  (.47) گرددمراجعه  یبهداشت یهاتیفعالاز ناشی  یپسماندها منیا تیری( و مد۳6) COVID-19 یبرا

رارت درجه ح با سوزهدستگاه زبال کینصب  احتمالی تولید شده ونوع زباله  که گرددیمتوصیه در مرکز،  یشگاهیامکانات آزما

 بررسی گردد. نماید، نیتأمرا  گرادیدرجه سانت ۱2۰۰تواند بباال که 

 

 و فضوالت مدفوعی فاضالب

 حیطور صحبه دفعقبل از  دیبا ماریبی هاها و لباسدست ی، شستشوهانکیحاصل از حمام، س یهاهمه فاضالب

انتقال  یهامستیس توسطشده منتقل یها، فاضالبکپارچهی یبهداشت عموم یهااستیاز س یعنوان بخشبه شوند. تصفیه

 هیوب تصفخ تیریبا مد ومناسب  یفاضالب متمرکز و با طراح خانههیتصفی تعیین شده در ندهایفرآتوسط  دیفاضالب با

 ی)استخرها تیثبت یهابرکه .شودیم یخطر احتمال شتریماند( منجر به کاهش بزمانمانند ) تصفیهمرحله از  توجه به هر شوند.

 مؤثر زایماریبعوامل  یکه در نابود شوندیم یو ساده تلق یفاضالب عمل هیتصف یفناور کیها( عموما  تاالب ای ونیداسیاکس

 ریو سا یکیولوژیب یهاتی، فعالpH، سطح دی( همراه با نور خورششتریب ایروز  2۰) یماند نسبتا  طوالنزمان رای، زباشندیم

 یسازنهیبه هاروسیو حذف یفاضالب موجود برا یهاخانههیاگر تصف .گذارندیم ریتأث زایماریبعوامل  بیتخر عیعوامل در تسر

بهداشت  شافزای یاقدامات برا نیترمناسب همچنین در نظر گرفته شود. یینها ییمرحله گندزدایک نشده باشد، ممکن است 

 .شوند اتخاذ دیبای فاضالب هاخانههیتصفدر کارگران  یشغل

سک( ما ومحافظ صورت  ای نکی، دستکش، چکمه، عیمحافظت یهامناسب )لباستجهیزات حفاظت فردی از  دیکارگران با

 (.۳6) نمایند یشسته نشده خوددار یهاو دهان با دست ینیبو از لمس چشم،  رعایت کنندبهداشت دست را  کرده،استفاده 

در ادامه  شود و ی و راهبرینگهدار یدرست( باشد که به48زه مناسب )شکل اندا اب چربی گیر کیشامل  دیفاضالب با هیتصف

 (.۳6،46شود )گرفته در نظر مشخصات زمین  بر اساساز ترانشه های نفوذ زیرسطحی با ابعاد مناسب 
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 مخزن چربی گیر یفن یطراح :48شکل 

 راهنما

A مدل دارای زانویی و :T 

Bمدل دارای بافل : 

 نفوذ رقابلیغالیه  -1

 5۰> وزندسته ) دارای ییدرب قابل جابجا -۲

 (لوگرمیک

 درجه 9۰زانویی ورودی  -3

 شکل Tخروجی  -4

 ورودی -5

 خروجی -6

 بافل(جداکننده )دیواره  -7

ریس و جداسازی روغن، گ) یانیمناحیه  -8

 چربی(

 تنقشه ساختمانی با جزییا -

 ی/ بتون یمانیبلوک س ایآجر  -

 زیماسه، آب تم ،، شنمانیس -

 داربست چوبی -

 (متریلیم 8-6) شدهتیتقو گردلیم -

 بیل، بیلچه، کلنگ، بشکه -

 ابزار بنایی -

 T لوله زانویی و ای PVCلوله  متریلیم ۱۰۰حداقل  -

 ( )حداکثر سطح آب(سخت کی)بتن، فلز، پالست یپوششالیه  -

 وسایل حصارکشی موقت -
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 شده نینشتهجامدات  -9

 دهنده عمق مؤثرخط مرجع نشان -1۰

 .باشدیمی متر ریگاندازه واحد*

 ۲۰1۰بدون مرز.  پزشکان. ژنو: بحرانمنبع: مهندسی بهداشت عمومی در شرایط  *

 

 مدیریت مدفوع

 یو اجتماع یذهن همچنین سالمتو  کندیم یریها جلوگاز بروز عفونت و بوده یضرور یسالمت یبرا بهسازی ایمن،

 نمخازها در استوار است که محصوالت حاصل از توالت یاصل اساس نیا برایمن مدفوع  تیریمد .بخشدیبهبود محفظ و را 

 .گرددیم هیتخل یمحل طیرا در معرض خطرات قرار ندهد، به مح کسچیه کهیطوربه تیدرنها ونگه داشته شده  مخصوص

ی درب بوده که داشته باشد که داراجداگانه  مستراحدرب  کی دیبا (دشدهییتأ ایمشکوک ) COVID-19فرد مبتالبه  کی

 طورهبتوالت باید زهکش مناسب در نظر گرفته شود تا محتوای مستراح  یبرا از منطقه اتاق بیمار جدا کند. کامال توالت را 

و مانع از  بسته شود استفادهدرب مناسب باشد که بعد از  ی( دارافرنگیتوالت )اصولی تخلیه گردد و همچنین نیاز است تا 

ط حداقل دو بار در روز توس دیبا مستراح، ستین ریپذتوالت جداگانه امکاناحداث اگر  گردد. هائروسلآپاشش قطرات و خروج 

( نکیصورت / ع محافظلباس، دستکش، چکمه، ماسک، ) یفردو مجهز به تجهیزات حفاظت  دهیدآموزش نظافت کننده کی

 سیسرو یدارا دیبا یبهداشت یهامراقبتمراکز ان موجود، کارکنان و کارمند یراهنماها مطابق با .گردد یو ضدعفون زیتم

 طیضا و شراف وجود، در صورت ، با منابع کمترکوچک یبهداشت یهامراقبت تسهیالت یبرا ی جداگانه از بیماران باشند.بهداشت

مدفوع  عتوسط دف طیمح یاز آلودگ یریجلوگ یبرالذا الزم است  ارجح باشد. نهیممکن است گز یگودال یها، مستراحیمحل

 ۱.5 فاصله عمودی از حداقل نانیشامل اطم یاطیاقدامات احت نیا استاندارد انجام شود. یاطیاقدامات احت، هامستراحاین نوع 

متر از منبع آب  ۳۰حداقل  فاصله افقیو  (شن ودرشت  یهادر ماسه شتری)ب ینیرزمیز یهاآب منبعکف گودال و  نیمتر ب

 (.۳2()هاگمانه عمق وکم یها)ازجمله چاه ینیرزمیز

 فع شدهفضوالت د، گودال وجود نداشته باشدحفر  یبرا یکاف یفضا اباشد و یباال  ینیرزمیآب زسطح  کهیدرصورت

به محل  ایمن دفع یبراو سپس نگه داشته  ریپذکه امکان ینفوذ تا زمان رقابلیغ یسازرهیدر ظروف ذخ دی)مدفوع و ادرار( با

 این فاصله بهتر است در صورت امکان تمهیداتی برای کاهش سطح آلودگی ویروسی اتخاذ گردد. در مناسب منتقل گردند.

زن امخ ی ازکی: از کندیم لیماند تسهزمانافزایش را با  یساز رفعالیغ ندیفرا ،یدو تانک با مخازن مواز دارای ستمیس کی

 نیقطرات در ح دنیاز پاش یریجلوگ یبرا رد فرایند نمود.مخزن دومی را وا پس از آنو  کردتا زمان پر شدن استفاده  توانیم

و دفع مدفوع، بستر  یآورپس از جمع (.۳6انجام شود ) یاژهیو یاطیاحتاقدامات  دیکردن توالت با یخال ایکردن  زیاستفاده، تم

شستشو داده  زیآب تممجددا  با  شده و یدرصد ضدعفون 5/۰محلول کلر با  سپسشود  زیتم ،و آب یخنث ندهیشو کیبا  دیبا

 ومیآمون باتیمؤثر شامل ترک کنندهیمواد ضدعفون ریسا حفره(. ای، توالت یزهکش کیدر  دفع فاضالب حاصله تیشود )درنها
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 و ردیفاده قرار گمورد استباید سازنده شرکت است که طبق دستورالعمل  ومینیدیریپ لیست دیموجود مانند کلر یکواترنر تجار

 یناکارآمد برا یاکلر ماده (.۳6) تریدر ل گرمیلیم 2۰۰۰-5۰۰با غلظت  ی استیکپراکس ای کیپراستت دیاس زهمچنین استفاده ا

والت و فض، افزودن محلول کلر به نیبنابرا؛ جامد و محلول است یآل ترکیباتاز  باالی ریمقاد یمواد حاو کردن یضدعفون

افراد  یپسماندها یبرا (.۳6داشته باشد ) یرا در په شدن دیاز پاش یو ممکن است خطرات ناش اندکی داشته دیتازه فوا مدفوع

 تکمیل شده هاآن تیظرف نکهیمخازن وجود ندارد، مگر اتخلیه  یبرا یلیدل چی، هCOVID-19به شده  مبتال ایمشکوک 

 شیبه افزا با توجه ذ گردند.اتخا دیبا در مورد مدیریت مدفوع و ادرار بیماران منیا تیریمد یهاوهیش نی، بهتریطورکلبه باشد.

ن اماریبی ازهایبه ن ییپاسخگو یبرا دیدارنده بامخازن نگه ایها ، مستراحCOVID-19 تعداد موارد مبتالبه یاحتمال یناگهان

تجهیزات  دیبا وجود داشته باشد. دشدهیمنظم بر اساس حجم فاضالب تول هیبرنامه تخل کی دیباهمچنین  شوند. یطراح

دفع  ایونقل و صورت( در هنگام حمل محافظ/  نکی، دستکش، چکمه، ماسک، عبلندنیناسب )لباس آستمحفاظت فردی 

مپ پ موارد در هنگام شامل نیخدمه، ا یبرا .گردد یادیدقت ز دنیاز پاش یریجلوگ یبرا همچنین باید و شود استفاده مدفوع

 ،وجود احتمال مواجهه مجدد با خطرو در صورت عدم  ییابجاپس از جنیز باید رعایت شوند.  هاونیکام هیتخل ایکردن مخازن 

در  د.انجام دهن هینقل لهیوسها را قبل از ورود بهکرده و بهداشت دست جدارا تجهیزات حفاظت فردی  راحت الیبا خ دیافراد با

شامل استفاده  گردد کهجام با استفاده از آهک ان تواندیم در محل دفع، محل مرکزخارج از  شرایط برای دفعصورت عدم وجود 

 (.۳6) است ضایعات قسمت ۱۰ به ٪۱۰ آهک دوغاب از قسمت ۱ نسبت به شده اضافه ٪۱۰از دوغاب آهک 

 

 انرژی

در نظر  دیبا ریز یاساس یهاتی، اولوی شدید حاد تنفسیهاعفونتدرمان  مرکز کی یبرق ساتیتأس ی نصببرا

 :گرفته شود

 (.یسوزق و آتشافراد )محافظت در برابر بر یمنیا 

 برق و اثرات رعدوبرق( یثباتیها )محافظت در برابر آتش، بمحافظت از دستگاه 

 و اختالل هرگونه وقفه ای یمنابع انرژ ی، خرابهاسیسرو ی)محافظت در برابر خراب یدهسیتداوم سرو 

 (گرید

 استفاده ازانتخاب و  نیترقیکه منجر به دق ییهاجنبهتوجه به ) ستیزطیو مراقبت از مح هانهیکنترل هز 

 (.شودیم روین یتقاضا میزان و کنترل یمنابع انرژ

 تیقابل از نانیاطم یبرا توسط متخصصان برق مجاز انجام شود. دیفقط با یکیالکتر یهاستمیس یبر رو یمداخالت فن

و نصب  یداری( خرIEC) یکیالکترون یالمللنیب ونیسیمجوز کم دارای زاتیتجه دی، بایکیالکتر زاتیتجه عملکرد مناسب

 شوند.
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 :ساتیتأس یطراح یبرا

 گردداستفاده  یالمللنیشناخته شده بمشخصات با  زاتیاز تجه. 

 دیکن یداریرا خر یالمللنیمعتبر ب یبرق زاتیفقط تجه. 

 رعایت شوند یالمللنیمجاز ب یهاهیتوص. 

 هاهیتوص ای یاگر مطابق مقررات داخل ید، حتناعمال شو یمحلو  یمقررات مل و تحت مجوز دیبا هممنوع ای یهمه موارد اجبار

مطالعه بر را کار یدر دفترچه راهنما ای یی، مشخصات ذکرشده در صفحه شناسایقبل از نصب هرگونه لوازم برق شهیهم نباشد.

 .یا خیر باشدیم یکامال  مطابق با استاندارد محل ایکه آ شود یو بررس شده

 

 تجهیزات برقی استاندارد

 تابلو برق

 یکیالکتر یکه در باالدست کل مدارها شودیمبرق محسوب  عیتوز جز تجهیزات و ی بودهمنیا لهیوس کیتابلو برق 

ی شدید حاد تنفسی هاعفونتدرمان هر قسمت از مرکز و  دیآیم حساببهاین قطعه مغز تمام تجهیزات دیگر  .گرددینصب م

 دارد. یآن بستگ مساحتو ، ناحیه روینبه  ازینمیزان به  تابلو برقندازه ا .داشته باشد اختصاصی یبه پنل برق دیبا

 است: ریبرق شامل موارد ز تابلو یاجزا

 )کنتور برق )در صورت لزوم 

 فیوز برق 

 مختلف یمدارها یبرا عیتوز پنل 

 ،شدهداده لیحوتبرق قدرت  که هر مدار مطابق با شودحاصل  نانیاطم دیبا مطابق با استاندارد برق باشد. دیبرق باتابلو نصب 

، ییمثال، روشنا یبرا - داده شود تعلق یاختصاص کاربرد کیبه  دیمدار با هر، نی. عالوه بر اشودیو محافظت م یکشمیس

مدار  د.مدار جداگانه هستن کی نیازمند کاربرد کیمطبوع هر  هیتهو یهاستمیو س ییلباسشو نی، ماشآمپر ۱6تا  ۱۰ یزهایپر

 از هشت شیب دینبا روشنایی، هر یک نیتأمبرای  شدهنصبو همچنین مدار  آمپر ۱6تا  ۱۰ یزهایشده به پرهاختصاص داد

برق در  تابلو روی( ٪2۰) ی اضافی کافیفضا دیباو آتی  یبعد زاتینصب تجه ینصب، برا نیدر ح .دنباشداشته  عینقطه توز

 شود. گرفته نظر

 یبستگ شوندیکه در جعبه برق ادغام م ییهابرق و تعداد ماژول توزیع ردنظر جهتساختمان مو مساحتبه  یبرق تابلواندازه 

 دارد:

 دارد. اجیاحت فیمترمربع حداقل به دو رد ۳5کمتر از  یمساحت -
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 دارد. اجیاحت فیمترمربع حداقل به سه رد ۱۰۰-۳5مساحت  -

 دارد. ازین فیمترمربع به حداقل چهار رد ۱۰۰باالتر از  یمساحت -

 

 پریز برق

 باشند. متناسب ی(مطابق با استاندارد محل)برق  یزهایبا پر دیثابت با زاتیتجه هیکل

 

 اتصاالت

هم  هب هامیسپیچیدن اتصاالت توسط  همچنین ایجادشود.  قرار دادهمحافظ  یهادر خارج از محفظه دیاتصاالت نبا

 ( ساخته شوند.PE ای PVC) قیاز مواد عا دیاتصال با یهاجعبه آرمانیدر حالت  ( ممنوع است.قیبدون نوار عا ای)با 

 

 محافظت از کابل

 :یکیالکتر یهایخرطوم ی قرار دادنها برالوله هنگام استفاده از مجراها و

 است. متریسانت 2 یکیعنوان کانال الکترحداقل قطر لوله استفاده شده به -

باشد. ی کابل عبور ای میداقل دو برابر قطر سح دیبا شودیاستفاده م یکیعنوان کانال الکترحداقل قطر لوله که به -

تجاوز  متریسانت 6۰از  دینبا دارندیمنگه را ثابت  یسیویپ یهاکه لوله لنگیدارنده شنگهی هارهیگ نیفاصله ب

 گرفتنامکان قرار  PVC یهالوله .رندیقرار گ PVCلوله  ای ریپذلوله انعطاف کیدرون  دیبا ینیرزمیز یهاکابل کند.

 :کنندیم لیتسه نیز ها راکابل ضیتعو نیکابل در داخل لوله را فراهم کرده و عالوه بر ا نیندچ

 باشد. متریسانت 5-۳ دیها باکابل نیب ی، فاصله افقشوندیقرار داده م مجرا یککابل در  نیچند کهیهنگام -

ر حرکات بماند تا در براب باقی ابلدر ک کمی شلیبهتر است  نباید کشید. ازحدشیبرا  شدهگذاشتهی کار هاکابل -

 آسیبی به کابل وارد نشود.کوچک  اسیدر مق نیزم یاحتمال

 است. متریسانت 6۰کابل کارگذاری  یبرا حیو عمق صح متریسانت 8۰ مجرا مناسبعمق  -

 .ردیقرار گ نیسطح زم ریز متریسانت 2۰-۱5در عمق  دی( با4۹نوار اخطار )شکل  -

 در نظر گرفته شود.اتصال  ای خمیدگیمحل هر در  دیبا سوراخ تعمیر کی -

 .ردیقرار گ تعمیرسوراخ یک  دیمتر با 25هر  در ، حداقلمیمستقمسیرهای در  -

 د.نباش میمستق دیبا تعمیر یهاسوراخ نیب یرهایمستمام -

 .دگردنو در برابر باران محافظت  شوندبتن ساخته  ای، آجر PVCمخصوص  یهابا جعبه دیبا تعمیر یهاسوراخ -
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 کابل برق مدفونبرای نوار هشدار : 4۹شکل 

 

 ی مدفونهاکابلخروج 

خارج  یصورت عمودکه به ییهاکابل محافظت شوند. یکیطور مکانبه نیدر هنگام خروج از زم دیبا یبرق یهاکابل

برابر شوک  در دیبا ونریب یهنگام نصب در فضا یعمود یهاکابل سازه ثابت باشند. کی ای وارید کیدر کنار  دیبا شوندیم

محافظت  متریسانت ۱5۰تا ارتفاع  میضخ یلوله فوالد کیها توسط ، کابلیطیشرا نیدر چن . لذا الزم استمحافظت شوند

 (.5۰شود )شکل  به داخل لولهاز ورود آب باران مانع شود تا  هیتعب زانویی کیبا  دیلوله با یقسمت باالگردند. در 

 
 .شودیخارج م نیکه از زم یکابل برقمحافظ له لو شماتیکی از :5۰شکل 
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 سایر ضمائم

اجزای  .باشند شدهساخته PVC ای استریکربنات، پل یرسانا مانند پل ریبرق از مواد غ یاست که تابلوها بهتر

 اشند.ب یمناسب طیمؤثر و در شرا دیبا در ساخت تابلو برق مورداستفادههای درب و درپوش، لوال و واشرمانند مسدودکننده 

در  ایاز منزل  رونیبرق که در ب یتابلوها . همچنینباشند IP44 دیمورداستفاده در مناطق خشک حداقل با برق یتابلوها

 باشند. IP66حداقل  دیبا شوندیمنصب  یمناطق فن

 

 نیزمبه اتصال 

طور خودکار و به کندیم ریذپامکان نیبه سمت زم مختل شده را انیجر انتقالاست که امکان  یالهیوس نیزم به اتصال

 کی دیبای شدید حاد تنفسی هاعفونتدرمان ساختمان مرکز  در .کندیقطع ممجموعه  یمنیا حفظ از نانیاطم یبرق را برا

 است: ریکه شامل موارد ز در نظر گرفته شود یخاک نیقطعه زم

  ر گیرد.که باید توسط ستون محکم و عمود در داخل گودال قرا نیزمبه اتصال سیستم 

  گرددی( وصل میاصل انهی)پا نیزم توسط میله به( قیعا یمجرا کی ون)در نیزم ی اتصال بهرساناسیم. 

 کاسته (متر 2عمق حداقل ) یرطوبت دائم مربوط به هاسکیراز ساخته شود،  میلهچند  ای کیبا  نیزم به که اتصال یهنگام

یمحدود نم نیمقاومت زم زانیم یخشک ای یزدگخیدر صورت ال یافته و با این کار جریان به عمق بیشتر انتق زیرا ،شوندیم

ف مختل یهاعمقو  هانیزم نی)که ب نیبه ابعاد، شکل آن و مقاومت زم یبستگ نیزمدر مقاومت الکترود  (.5۱)شکل  شود

 یبندبه دانه یبستگ نیز رطوبت زانیم دارد. یرطوبت و درجه حرارت بستگ زانیبه م نیمقاومت زم دارد. یاست( بستگ ریمتغ

را  نیهر دو مقاومت زم یسالو خشک یزدگخی .ابدییم شیهنگام کاهش رطوبت افزا نیو تخلخل خاک دارد. مقاومت زم

 توانیمقاومت را م. این ابدییم شیمتر افزا 2-۱ هب میله، طول یسالخشک ای ی. در صورت خطر سرمازدگدهدیم شیافزا

 کیاز  با استفاده هالهیماین  الزم است داد. کاهش، هالهی، بافاصله حداقل برابر با طول میور موازطبه میله نیبااتصال چند

 .گردندمتصل  گریکدی، به شده است قیمس عا که توسط یمربع متریلیم ۱6بخش رسانای 

 است: ریشامل موارد ز ینیزم لهیء ماجزا

 ؛رمتیلیم 25به قطر حداقل  زهیگالوان یفوالد یهالوله -

 ؛متریلیم 6۰حداقل  زهیگالوان یفوالد فیخف یجانب یهالیپروف -

 کمتر. ای متریلیم ۱5قطر با شده است(  دهیپوش زهیگالوان ایبا مس  ی کهفلز یهالهی)م یفوالد ای یمس یهالهیم -
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مقاومت  اگرماز ریغ یجوشکاربه ذکر است که استفاده از  محافظت شود. الزم یو در برابر خوردگ بودهدر دسترس  دیاتصال با

 .کندیرا فراهم نم یکاف یکیمکان

 :شامل یکی از موارد زیر باشد تواندیم نیزم اتصال بهسطح مقطع 

 .شودیمحافظت م یدر برابر خوردگکه  زهیفوالد گالوان ایمس مربع  متریلیم ۱6 -

 .شودیمحافظت نم یوردگکه در برابر خ زهیاز فوالد گالوانمربع  متریلیم 5۰ ایمس مربع  متریلیم 25 -

عنوان به دیها نباگاز ای عاتیما عیتوز در مورداستفاده یفلز یهالوله در دسترس باشد. دیبا نیبه زم این سیستم تاتصاالنقطه 

ور در آب غوطه یراحتساخته شود که به یاز فلز دیهرگز نبا و همچنین سیستم اتصال به زمین استفاده شوند نیزم به اتصال

 .شودیم

 

 شماتیکی از جانمایی میله اتصال به زمین :5۱شکل 

 یکیقطعات الکتر ییشناسا

 :شوندتعیین  واضح در سیستمطور مدارها بهمشخصات ، یکیالکتر قطعههر  نصب مهم است که قبل از
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 .رویانتقال ن یهادستگاه ی(، حاوPPتابلو برق ) -

 (؛DP) یاصل عیپانل توز -

 (.رهیغ و A ،B ،C ،D) یاصل عیخطوط توز -

برای شناسه گذاری مدارها، به دلیل باال بودن  تیدرنها شود. تیرعا دیاستاندارد بارنگی  یکدگذار یمل ستمیسهمچنین 

 اعداد به جای حروف استفاده گردد. ازمدار(، بهتر  25گاها بیشتر از ها )آنتعداد 

 

 مصرفو الزامات  تیفی: کزاتیتجه

مطابق  دیها باکابل ساخته شده است. هاچییسو ها وتابلو ،ها، محافظضمائمالت، ها، اتصافقط از کابل یبرق ساتیتأس

از  شودیعرضه م یکاربر یهاانهیپا ریها و سا، چراغزهایکه به پر یکیالکتر یتمام انرژ استفاده شوند.نوع نیاز و  طیبا شرا

حداقل قطر  هستند.سیستم قسمت  نیترمهم هامیسها و کابل رونیازا ،شودیداده م لیتحو هامیها و سشبکه کابل قیطر

یاده ماستف یکیعنوان کانال الکترکه به یاقطر لوله کمترین .باشدیم متریسانت 2 یکیعنوان کانال الکترلوله استفاده شده به

 کابل عبور از آن باشد. ای هامیحداقل دو برابر قطر س دیبا شود

 :شودیستفاده ما هاانهیپا ییشناسا یبرا ریزحروف 

 Pبرق:  زیپر -

 L: هاالمپ -

 S: هاچیسوئ -

 Jاتصاالت:  -

برق،  زیر)پ هانالیهستند، الزم است در هنگام نصب ترم یموقت ی شدید حاد تنفسیهاعفونتدرمان  مرکز یهاازآنجاکه سازه

( متریسانت 2۰×  2۰×2) یصفحات چوببا  دیبا هاهیو تهو هانالیتمام ترم شود. یاژهیتوجه وبه این امر ، اتصال( چیچراغ، سوئ

 ثابت شوند. شدهنییتعدر محل 

 

 (COVID-19 درمان مرکز ی مختلفهاقسمت) ویروس کرونابرای یک مرکز  ییشناسا اصول

 شوندیحرف منطقه مشخص م کیها با از ساختمان یگروه ایساختمان  کیاز  یهر ساختمان، بخش

 (.A ،B ،Cمثال عنوان)به

( A1 ،A2 ،A3 ،B1 ،B2 ،B3مثال عنوانمنطقه )به ییشناسا کنار حرف ریشماره زاندیس داخل منطقه با هر اتاق در 

 مشخص شود.
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( XA1 ،XA2 ،XB1 ،XB2مثال عنوان)به ییقبل از کد شناسا "X"درج ها با و گذرگاه یدسترس مسیرهایراهروها، 

 مشخص شوند.

 (.ZA1 ،ZA2 ،ZB1 ،ZB2مثال عنوانمشخص شوند )به ییکد شناساقبل از  "Z"درج با  یرونیب یفضاها

 د.نشو درجها درب همه اتاق یمحورها ایدرها  یرو دیبا ییشناسا کدهای هی، کلافزایش مشاهده و راهنمایی یبرا

 

 مناسب زاتیانتخاب تجه

تجهیزات را  انتخاب مناسب و صحیح توانندیماز عواملی هستند که  هاآن دکنندگانیتولدسترسی به تجهیزات و 

 ازیموردن تیفیکردن ک دای، اما پیت قرار داردارجح ی دراریبس لیبه دال داخلی دکنندگانیتولتجهیزات از  دیخر محدود نمایند.

 .باشدیمدر این مرحله  ی مهمهاچالشیکی از اغلب 

 :مفید باشند تجهیزات منابعانتخاب  در توانندیم ریز یهاشنهادیپ

 بوده یالمللنیب یهامارک یرسم کنندگانهیته و ندگانیبه دنبال نما. 

 چه  یحلم کنندگاننیها و تأمآن یاصل یمشتر بهتر است پرسیده شود کهو  بوده یمل کنندگانعیبه دنبال توز

 .باشندیم یکسان

 در مورد تجهیزاتمحصوالت و خدمات در مورد ها و از آن بودهمشابه  یازهایبا ن ییهاکنندهبه دنبال مصرف 

 ی گردد.آورجمعانتخابی اطالعات 

 یطوالن اریممکن است بس لیکه زمان تحو شودرا برآورده، توجه  ویژهالزامات  توانندینم یمل کنندگانعیتوز گاها 

 .گردد

 داده شودسفارش تجهیزات  یمارک اصل ،با استفاده از کد مرجع. 

 داده شود حیرا ترج یالمللنیب یدهایخر شهی، همداشتوجود  یدیترد یک محصول تیفیاگر در ک. 

 

 مصرف انرژی

 .دهدیرا نشان م ی شدید حاد تنفسیهاعفونتدرمانی مرکز  کیاز  ناحیههر  یمصرف انرژ زانیم ۱4جدول 

 یحاد تنفسشدید  یهاعفونت یمرکز درمان از ناحیههر  یمصرف انرژ :۱4جدول 

 یصلکابل خط ا انرژی مصرف نام ناحیه
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( آمپر لوولتیک ) ( لوواتیک  مربع( متریلیمولت() ۲۲۰) (

A 5/۱ ۳ ۳/۳ تریاژ/ پذیرش 

B 4 5 2/6 بخش بستری خفیف 

C ۳5 2۰ 25 بخش بستری متوسط 

D 25 ۱7 ۳/2۱ آزمایشگاه 

E ۳5 2۱ ۱/26 بخش بستری شدید 

F ۱6 ۱۳ 2/۱6 نیی/استریلیزاسیوشوخشک 

G  ،5/۱ 5/۳ ۹/۳ آب، بهداشتسردخانه 

H 5/۱ 7/۱ ۱/2 ناحیه کارمندان 

  84 ۱/۱۰4 مجموع

 

مثال خط عنوان)به کندیخاص وصل م ناحیهبه  یکیبرد الکتر قیرا از طر یمنبع انرژ ایاست که ژنراتور  یخط یخط اصل

 مربع است(. متریلیم 25و اندازه آن  D1خط  شگاهیآزما یاصل

 .دهدین مکابل را نشا مقطع قطع کننده مدار و حداقلفیوز حداکثر اندازه  ۱5جدول 

 کابل مقطعقطع کننده مدار و حداقل فیوز حداکثر اندازه  :۱5جدول 

 مربع( متریلیمکابل )حداقل مقطع  آمپر(مدار )حداکثر اندازه فیوز قطع کننده 

1۰ 5/۱ 

16 5/۱ 

۲۰ 5/2 

۲5 4 

3۲ 6 

4۰ ۱۰ 

5۰ ۱۰ 

63 ۱6 

8۰ 25 
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1۰۰ ۳5 

1۲5 5۰ 

16۰ 7۰ 

۲۰۰ ۹5 

۲5۰ ۱2۰ 

 

 یکشپروژه برق یاجرا

 :دیکن اطمینان پیدا ریموارد زاز پروژه  یقبل از اجرا

 شوند رهیذخ یشده و در انبار اختصاصگرفته لیلوازم، مواد و ابزارها تحو. 

 شوندکارها امضا شروع  یبرا هاو قرارداد شدهنییتع مانکاریکار، پ یسپاردر صورت برون. 

 گرددکار آماده  یمرحله مقدمات. 

 شودمشخص  هاتیو مسئول فیوظا عیتوز همچنین بر پروژه و نظارت میت. 

 کنند. یاحساس راحت شودیکه کار انجام م یساکن در مکانیا که افراد شاغل و  ودش میتنظ یاگونهبه زیچهمه 

 :گردد یرا بررس ریقبل از شروع کار موارد ز

 محل، در  در مشغول کارطابق با افراد ساکن و جابجا شوند، م دیفضا با آزادسازی یکه براعاتی و قط زاتیتجه هیکل

 قرار گیرند.شده محافظت ازیو در صورت ن حیمکان صح

 تعیین گردد. محلو ابزار در  لیوسا رهیذخ یبرا یامن اختصاص یهامکان 

 :گردد نیرا تضم ریپس از اتمام کار موارد ز

 روز شوند.ها بههمه شناسه 

 روز شوند.به جداولها و تمام نقشه 

 ه نمودارها فقط مربوط ب نی)ا .شود قرار داده تابلودر داخل هر  یکیالکتر نمودارهایروز شده به تیاز موقع یکپ کی

 پشتیبانی شده توسط تابلو باشد(. یو مدارها ناحیه

   شوندیم هیتخل ماندهیباق عاتیو ضا ی، لوازم جانبوسایلابزارها،  هیو کل شدهپاکمحل کار کامال. 

 شود. فهرست یینها ی، موجوددیانبار بازگرد به ماندهیباق یو لوازم جانب لیبزارها، وساتمام ا یوقت 

 شوند. ی، کنترل و نگهدارزیو ابزارها تم تهیهگمشده  ای دهیدبیآس یاز ابزارها یفهرست 
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 یانرژ یازهایو ن یساختمان زاتیتجه

ی شدید حاد هاعفونت یمرکز درمان کی یبرا ازیموردن زاتیو تجه یکیالکتر وسایلاز  ینیتخم ۱6در جدول 

 ارائه شده است.تنفسی 

 یتنفس ی شدید حادهاعفونت درمان مرکز یبرا ازیموردن زاتیو تجه یکیالکتر وسایلبرآورد  :۱6جدول 

 تعداد موقعیت تجهیزات
 قدرت

 )وات(

قیمت 

دالر واحد )

 آمریکا(

کل هزینه 

 دالر آمریکا()

 دیزل، V/380 V 220اولیه،  kVA 110ژنراتور، 

50 Hz ،بانیسا 

 2  25000 50000 

 360 180  2 ژنراتور ینیزم تیک

 190 190  1  ابزار

 20000 10000  2  یدکیلوازم  تیک

 3000 500  6  ی شدهکشمیمجهز و س یپنل برق

 3G 1.5 mm2, 100 m/roll  16  50 800 ییروشنا

 1400 10 60 140  المپ

 600 20 100 30  المپ

 300 15 60 20  باز یپ در فضاالم

 100 10 40 10  المپ

 650 6.5  100  یوارید چییسو

 یازهاین ، سبز/ زردFil H07VR 16 mm2ی، نیکابل زم

 یعموم

100  3.5 350 

 350 3.5  100  سوکت برق

 RO2V U1000 کابل) ø 35 mm2 یخط اصل

R2V 4G 35 mm2), m 

 300  8.5 2550 

 3G 2.5 mm2, 100 کابل برق زیخط پر

m/roll 

 16  73 1168 

 mm  160  1.5 240 35 × 80 × 80جعبه اتصال،

 m  20  10 200 1.5 ی،نیزم زهیگالوان لهیم
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 UVC  60 40 50 3000المپ 

 4235 121 50 35  هوا تخلیهدستگاه 

 89493 دالر آمریکا(کل )
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 پیوست ها  
 

 

 : نحوه نصب و چک کردن ماسک تنفسی بر روی صورت1ضمیمه 

 

ینصب و چک کردن ماسک تنفس  

 

 کهیطوربهپیاله در دست خود قرار داده  صورتبهماسک را : 1مرحله 

نوک انگشتان شما باشد، اجازه دهید در این  سمت بهی آن ماغد روقسمت 

 ی ماسک آویزان باشد.بندهاحالت 

 

ی بر دماغ روی ریقرارگموقعیت ماسک را از زیر چانه خود و با : 2مرحله 

 باالیی ماسک را در پشت دارندهنگهتنظیم کنید و سپس بند  تانینیبروی 

 سر خود قرار دهید.

 

 ماسک را نیز در دارندهنگهجابجایی ماسک بند پایینی بدون  :3مرحله 

عبور کرده و  تانیهاگوشپشت سر خود قرار داده به صورتی که از زیر 

 باالی گردن شما قرار گیرد.
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دو انگشت هر دست( قسمت فلزی رو ) خود دودستتوسط  :4مرحله 

 در یرد.را به خود بگ تانینیبی روی دگیخمدماغی را فشار داده تا حالت 

از یک دستتان برای این  دیتوانیم دودستصورت نتیجه نامناسب بجای 

 کار استفاده کنید.

 

مواظب باشید که باعث ) دیبپوشانبا دودست جلو ماسک را  :5مرحله 

 جابجایی ماسک نشوید(.

ی ماسک خارج شد مجدد ماسک را هاکنارهنفس خود را بیرون داده و اگر از  الف: 5

 مراحل باال را تکرار کنید.و  درآورده

نفس عمیق بکشید اگر نشتی وجود نداشت، فشار منفی ماسک را روی صورت  ب: 5

 شما فشار خواهد داد.
 

 

 

 حفاظت فردی زاتیتجه پوشیدن و درآوردن :2 مهیضم

 روش پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی

 نحوه پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی

 یزات نیاز است()وقتی پوشیدن تمام تجه

 نحوه درآوردن تجهیزات حفاظت فردی

 

 مرحله اول:

شناسایی خطر و مدیریت ریسک.  -

تهیه تجهیزات حفاظت فردی 

 ضروری.

 درآوردنبرای پوشیدن و  یزیربرنامه -

 تجهیزات.

 آیا همکار دارید؟ آینه چطور؟ -

 د؟کنی یکارچهمیدانید با پسماندها  -

 

 مرحله اول:

 وید.از محیط آلوده دور ش -

 را جدا کنید. ترآلودهابتدا موارد  -

  و گان هادستکشدرآوردن 

و گان را درآورده و به  هادستکش -

 داخل بچرخانید.

و گان را به صورت ایمنی  هادستکش -

 دفع کنید.
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 مرحله دوم:

 پوشیدن گان

 

 مرحله دوم:

 هادستانجام اعمال مربوط به بهداشت 

 

 

 مرحله سوم:

یا پوشیدن  پوشیدن محافظ صورت

 ماسک و عینک محافظ چشم
 

 مرحله سوم:

 :دیادهیپوشاگر محافظ صورت 

 آن را از صورت خود جدا کرده -

 به صورت ایمن دفع نمایید. -

باالست از ماسک  هاآئروسلاگر امکان مواجهه با  توجه:

محافظ صورت و یا عینک محافظ چشم باید استفاده 

  شود.

 مرحله چهارم:

محافظ چشم  اگر ماسک و عینک

 :دیادهیپوش

 را از پشت جدا کنید. بند عینک -

عینک را در محفظه جداگانه جهت  -

 پردازش مجدد قرار دهید.

ماسک را از پشت سر جدا کرده و به  -

 صورت ایمن دفع نمایید.

 

 مرحله چهارم:

 تا باالی آستین هادستکشپوشیدن 

 

 مرحله پنجم:

اعمال مربوط به رعایت بهداشت 

 انجام دهید. را هادست
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 یحاد تنفس دی: طرح مرکز درمان عفونت شد3 مهیضم
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 یحاد تنفس دیمرکز درمان عفونت شد راهنمای: 4 مهیضم
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 یحاد تنفس دیمراکز درمان عفونت شدابعاد : 5 مهیضم
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با  یحاد تنفسشدید مرکز درمان عفونت از  کیآکسونومتر ی: نما6 مهیضم

 بامپشت
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 مبابدون پشت یحاد تنفسشدید مرکز درمان عفونت  کیآکسونومتر ی: نما7 مهیضم
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 و متوسط فیموارد خف یمدت براکوتاه بستری : بخش8 مهیضم
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حاد  شدید جداگانه در مرکز درمان عفونت یهاها و بخش: اتاق9 مهیضم

 یتنفس
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 یبرآورد بودجه و جدول زمان: 10ضمیمه 
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درمانی عفونت شدید مرکز  یبرا ازیموردن یو مواد مصرف : وسایل11ضمیمه 

 یحاد تنفس

کد
رح 

ش
حد 

وا
داد 

تع
 

ت 
یم
ق

د )
واح

الر(
د

 

ل
 ک
ت
یم
ق

 

 600 15 4۰ قطعه یتریل ۱2۰، دربدارظرف  1

 100 5 2۰ قطعه کی، پالستتریل 4۰، لگن 1

 600 50 ۳۰ قطعه متریسانت 22۰، دارای زیپ، قابل شستشو، کاور تشک 1

 3900 150 26 قطعه تختخواب 1

 1500 50 ۳۰ قطعه تشک 1

 640 20 ۳2 قطعه متریسانت x۳۰ 2۰، کی، کالسآینه 1

 720 12 6۰ قطعه دی+ درب، سف تریل ۱۰۰سطل آشغال،  1

 300 120 25 قطعه متر [۳/۰*2*2قفسه ] 1

 400 5 8۰ قطعه لیتری دارای شیر 2۰سطل دربدار  1

 250 5 5۰ قطعه برای مواد غذایی دارهیپالیتری  2۰سطل دربدار  1

 - - 4 قطعه برانکارد 1

 - - ۱ قطعه ویلچر() دارچرخ یصندل 1

 480 4 ۱2۰ قطعه صندلی پالستیکی 1

 60 2 ۳۰ قطعه درآوردن و پوشیدن یهاپروتکلمجموعه  1

 600 12 5۰ قطعه میز پالستیکی 1

 90 3 ۳۰ قطعه داردستهجارو  2

 300 6 5۰۰ کیلوگرم HTH (KG) ای شهی، شلوگرمیک 1، دانه ای NaDCC، لراینک 2

   ۳ قطعه [یتریل 5] وسیهگزان کنندهیضدعفون 2
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 150 5 ۱۰ قطعه یک لیتری پاشسم 2

 120 3 4۰ قطعه داردستهتی  2

 20 02/0 ۱۰۰۰ قطعه میکرون 7۰لیتری، سیاه،  ۱۰۰کیسه زباله  2

 20 02/0 ۱۰۰۰ قطعه لیتری 4۰کیسه زباله  2

 150 5/0 ۳۰۰ قطعه یتریلیلیم 25۰دست،  یصابون شستشو 2

 300 3 ۱۰۰ قطعه قابل احتراق لیتری 5 یمنیجعبه ا 2

 200 2 ۱۰۰ قطعه گرمی 2۰۰صابون  2

 900 3 ۳۰۰ کیلوگرم OMOصابون  2

 60 3 2۰ قطعه (کی)پالست تیکیسبرس لباس پال 2

 60 3 2۰ قطعه (ی)چوب زیتم یبرس یهاچکمه 2

 20 2 ۱۰ قطعه [یتریل ۱ ی]بطر دیسرکه سف 2

 15 03/0 5۰۰ قطعه (۳۳*25) اهیس داردستهکیسه  2

 50 2 25 لیتر ]سوزاندن زباله[ دینفت سف 2

 360 3 ۱2۰ قطعه 4/۳ یکیپالستشیر  2

 50 50 ۱ قطعه NTU 2۰۰۰تا  5کدورت  یریگاندازه یلوله برا 2

 50 50 ۱ قطعه قرص Dpd Nº 1 / 1000تستر استخر با  2

 400 20 2۰ قطعه کرونیم ۳۰۰، دی، سفکی، پالستساالنبزرگکیسه جسد  2

 400 20 2۰ قطعه کرونیم ۳۰۰، دی، سفکی، پالستکیسه جسد کودکان 2

 600 2/0 ۳۰۰۰ قطعه بارمصرفکی کیپالستبشقاب  3

 160 2 8۰ قطعه [ماری، ]بکی، قرمز، پالستتریلیلیم 250، فنجان 3

 200 2 ۱۰۰ قطعه [کارمندان، ]کی، قرمز، پالستتریلیلیم 250، فنجان 3

 400 2 2۰۰ قطعه رولی(توالت )دستمال  3

 100 2 5۰ قطعه کاغذی() یبهداشتدستمال  3

 100 2 5۰ قطعه ساالنبزرگپوشک  3

 100 2 5۰ قطعه لوگرمیک ۱۰-6 هابچهپوشک  3

 1000 5 2۰۰ قطعه ساالنبزرگپتو  3

 500 5 ۱۰۰ قطعه پتو نوزادان 3

 3000 10 ۳۰۰ قطعه ملحفه 3
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 300 2 ۱5۰ قطعه گرمی ۱۰۰صابون بدن  3

 200 5/0 4۰۰ قطعه عددی(توالت )دستمال  3

 600 4 ۱5۰ قطعه دمپایی توالت 3

 450 3 ۱5۰ قطعه دندان با مسواک ریخم 3

 400 5 8۰ قطعه صندل مردانه 3

 200 5 4۰ قطعه صندل کودکان دختر 3

 200 5 4۰ قطعه پسرصندل کودکان  3

 400 5 8۰ قطعه زنانهصندل  3

 150 5 ۳۰ قطعه سال 5تا  ۰لباس کودکان از  3

 150 5 ۳۰ قطعه سال ۱2تا  5لباس کودکان از  3

 240 3 8۰ قطعه مردانه راهنیپ 3

 240 3 8۰ قطعه ساالنبزرگ شرتیت 3

 120 3 4۰ قطعه گانهبچه شرتیت 3

 400 5 8۰ قطعه ساالنبزرگ شلوار ریز 3

 200 5 4۰ قطعه گانهبچه شلوار ریز 3

 400 8 5۰ قطعه ساالنبزرگژاکت  3

 160 8 2۰ قطعه گانهبچهژاکت  3

 240 3 8۰ قطعه مردانه ریزلباس 3

 640 8 8۰ قطعه سالبزرگلباس بانوان  3

 240 3 8۰ قطعه زنانه ریزلباس 3

 120 3 4۰ قطعه گانهبچه ریزلباس 3

 800 4 2۰۰ قطعه حوله 3

 30 5 6 قطعه عددی( 5۰اتود )بسته  4

 40 2 2۰ قطعه دیوسفاهیس، یانقره، بزرگ، پاک شدن رقابلی، غماژیک 4

 40 2 2۰ قطعه قرمز ، بزرگ،پاک شدن رقابلی، غماژیک 4

 40 2 2۰ قطعه سبز ، بزرگ،پاک شدن رقابلی، غماژیک 4

 200 2 ۱۰۰ قطعه طریبا 4

 300 6 5۰ قطعه ساعت / آونگ 4
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 10 1 ۱۰ قطعه (متریسانت 5) ینوار چسب 4

 100 2 5۰ قطعه صفحه ۱8۰دفترچه یادداشت،  4

 20 2/0 ۱۰۰ قطعه از باال باز شوند A4، شفاف، سوراخ شده، کیپاکت، پالست 4

 20 2/0 ۱۰۰ قطعه بسته ۱۰/۱2پوشه  جعبه 4

 200 2 ۱۰۰ قطعه صفحه 2۰۰گرم،  8۰شبکه،  ،A4نوت بوک،  4

 600 15 4۰ بسته گرم 8۰، یفتوکپ ی، برادی، سفA4 ،210 X 297 Mmکاغذ،  4

 200 2 ۱۰۰ قطعه A5 ،210 X 140 Mm، ادداشتیدفترچه  4

 100 5 2۰ قطعه پانچ، کاغذ، با راهنما 4

 100 2 5۰ قطعه کنپاک، سیاه قلم 4

 100 2 5۰ قطعه قلم سبز 4

 100 2 5۰ قطعه قلم آبی 4

 100 2 5۰ قطعه قلم قرمز 4

 34815 کل
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ر ب یحاد تنفسشدید مرکز عفونت  یبرا یشخص حفاظت زاتیتجه: 12ضمیمه 

 ماریب 100 اساس
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شدید مرکز عفونت  یبرا ازیموردن یپزشک و تجهیزات ها: دستگاه14ضمیمه 

 یحاد تنفس

 هر بیمار تیریمد یبرا یپزشک یهادستگاه

 .یدیداخل ور قی/ تزر یکیمکان هیو تهو یدرمان ژنی/ اکس اءی/ اح یگذار: لولهیپزشک یهاروش *

و  شدهنیتأمکامل  طورمجموعه به ازیموردن یلیتکم زاتیها و تجهمهارت نهیاست که در هر زم نیفرض بر ا *

 وجود خواهد داشت.

 تخصیص نوع هدف

 CRICOTHYROTOMY, SET, emergency, 6 mm, sterile, single use زاتیتجه راه هوائیمدیریت 

 Airway, nasopharyngeal, sterile, single use, set w/range of sizes: 20 to 36 یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

Fr 

 

 ,Airway, oropharyngeal, Guedel, sterile, single use, set w/range of sizes: 00 یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

0, 1, 2, 3, 4, 5 

 ENDOTRACHEAL TUBE INTRODUCER, Bougie, 10 Fr and 15 Fr, 60 یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

cm, sterile, single use 

 ENDOTRACHEAL TUBE INTRODUCER, Stylet, 10 Fr and 14 Fr, 30 to یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

45 cm, sterile, single use 

 ,TUBE, ENDOTRACHEAL, No. 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, without cuff, sterile یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

single use 

 TUBE, ENDOTRACHEAL, No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, with cuff, sterile, single یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

use 

 Laryngeal mask airway (LMA), range of sizes, sterile, single use یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

 Colorimetric End Tidal CO2 detector, adult and paediatric, single use یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

 Syringe, Luer slip, 10 mL, sterile, single use یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

 Lubricating jelly, 5 g یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

 FORCEPS, MAGILL, 15/19/24 cm یمواد مصرف راه هوائیمدیریت 

 LARYNGOSCOPE, FO, adult/child, diam. 28 mm, with blades زاتیتجه راه هوائیمدیریت 

 LARYNGOSCOPE, FO, neonate, diam. 19 mm, with blades زاتیتجه راه هوائیمدیریت 

 CLINICAL CHEMISTRY ANALYSER with cartridges and control زاتیتجه خون یمیش

solutions 

 Arterial Blood Sample Kits یمواد مصرف خون یمیش
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 Central Venous Catheters kit یمواد مصرف یمرکز یدیکتتر ور

 Transparent adhesive plasters, wash proof, 5x5 cm یمواد مصرف یمرکز یدیکتتر ور

 ULTRASOUND, mobile, with LINEAR TRANSDUCER 5.0-7.5 تجهیزات یصیتشخ یربرداریتصو

MHzPHASED ARRAY CARDIAC TRANSDUCER 5.0-7.5 MHz 

 ELECTROCONDUCTIVE GEL, 5L, container یمواد مصرف یصیتشخ یربرداریتصو

 INFUSION PUMP, one or two channels, with accessories تجهیزات مدیریت دارو

 ,DRILL, FOR VASCULAR ACCESS, with needles adult and paediatric تجهیزات مدیریت دارو

and transport bag 

 SCALE, adult and infant, 50g/0-200kg تجهیزات مدیریت دارو

 Tube, feeding, nasogastric, 10 Fr, 50 cm, ENFit tip, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Tube, feeding, nasogastric, 12 Fr, 90 cm, ENFit tip, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Tube, feeding, nasogastric, 14 Fr, 90 cm, ENFit tip, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Tube, feeding, nasogastric, 6 Fr, 50 cm, ENFit tip, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Tube, feeding, nasogastric, 8 Fr, 50 cm, ENFit tip, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 

 Syringe, feeding, 1 mL, LDT, ENFit, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Syringe, feeding, 10 mL, ENFit, sterile, single use یمصرفمواد  یارودهتغذیه 

 Syringe, feeding, 2.5 mL, LDT, ENFit, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Syringe, feeding, 20 mL, ENFit, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Syringe, feeding, 5 mL, LDT, ENFit, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Syringe, feeding, 60 mL, ENFit, sterile, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Lubricating jelly, 50g, tube یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Pad, absorbent یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Basin kidney, stainless steel, 825 mL یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Stethoscope, binaural, double cup, adult/child, single use یمواد مصرف یارودهتغذیه 

 Compress, gauze, 10 x 10 cm, 8 to 12 ply, sterile, single use یمواد مصرف یلوازم عموم

 Tape, surgical, hypoallergenic, 5 x 2.5 cm یمواد مصرف یلوازم عموم

 Drape, surgical, non woven, sterile, single use یمواد مصرف یلوازم عموم

 Gloves, examination, nitrile, powder-free, pair-packed, sterile, single use یمواد مصرف یلوازم عموم

 Antiseptic Wipe with Alcohol & Chlorhexidine یمواد مصرف یلوازم عموم

 SELF-INFLATING BAG, adult, child and neonate masks تجهیزات ه مکانیکیتهوی



 

 
 

 مرکز درمان عفونت های شدید حاد تنفسی 132

 Filter, heat and moisture exchanger (HMEF), high efficiency, with یمواد مصرف تهویه مکانیکی

connectors, adult and paediatric, single use 

 VENTILATOR PATIENT, TRANSPORT, for adult, paediatric and تجهیزات تهویه مکانیکی

neonate, with accessories 

 VENTILATOR PATIENT, INTENSIVE CARE, for adult, paediatric and تجهیزات تهویه مکانیکی

neonate, with accessories 

 MONITOR PATIENT, multiparametric with accessories تجهیزات پایش

 DEFIBRILLATOR, mobile, with accessories and consumables تجهیزات پایش

 ELECTROCARDIOGRAPH, with accessories and consumables تجهیزات پایش

 PULSE OXYMETER تجهیزات اکسیژن درمانی

 CONCENTRATOR O2 (> 5 L/min) with spare connectors and filters تجهیزات اکسیژن درمانی

 تزایتجه اکسیژن درمانی

 یجانب

HUMIDIFIER 

 زاتیتجه اکسیژن درمانی

 یجانب

FLOW SPLITTER 

 Nasal cannula with prongs, adult / infant / neonate یمواد مصرف اکسیژن درمانی

-Mask, oxygen, with connection tube, reservoir bag and valve, high یمواد مصرف اکسیژن درمانی

concentration, non-sterile, single use, adult and paediatric 

 Venturi Mask, with percent O2 Lock and tubing, adult and paediatric یمواد مصرف اکسیژن درمانی

 Catheter, nasal, 8 Fr, 40 cm, with lateral eyes, sterile, single use یمواد مصرف اکسیژن درمانی

 CONNECTOR, biconical, symmetric, ext. diam. 7-11 mm یمواد مصرف اکسیژن درمانی

 TUBE, silicone, autoclavable, int. diam. 5 mm, 25 m یمواد مصرف اکسیژن درمانی

 CPAP unit with nasal tubing and mask for adult and paediatric زاتیتجه اکسیژن درمانی

 Flowmeter, Thorpe tube, for oxygen 0-15L/min زاتیتجه اکسیژن درمانی

 High Flow Nasal Cannula, with tubing and accessories زاتیتجه اکسیژن درمانی

 SUCTION PUMP, ELECTRICAL, with filters and accessories زاتیتجه اکسیژن درمانی

 AUTOCLAVE, with indicators and consumables زاتیتجه ونیزاسیلیاستر

 ,Bag, collecting, urine, with outlet tap, with non-return valve, 2000 mL یمواد مصرف اری ادرآورجمع

adult, non-sterile, single use 

 Catheter, urethral, Foley, 2-way, range of sizes 8 Fr - 20 Fr, sterile, single یمواد مصرف ی ادرارآورجمع

use 
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 همگرا( کردی)رو یحاد تنفسعفونت شدید مرکز  طرح توسعه: 15 مهیضم
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 ی مختلف تسهیالت بهداشتی و درمانیهاقسمت: شرح 16ضمیمه 
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 مختلف تسهیالت بهداشتی و درمانی یهاقسمت: ابعاد 17ضمیمه 
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 مختلف تسهیالت بهداشتی و درمانی یهاقسمت: راهنمای 18ضمیمه 
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