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 COVID-19مراکز درمانی و پاسخ در مورد پیشگیری و کنترل عفونت در  پرسش
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 استفاده از چکمه، آیا( 1)

 غیرقابل بندهایپیش

 سرهمی هایلباس یا نفوذ،

 معمول تجهیزات عنوان به

 ( برایPPEحفاظت فردی )

 امبتل بیماران کادر درمانی

توصیه  nCoV-2019 به

 شود؟می

-2019 به مبتلا بیماران کادر درمانیکند که توصیه می WHO کنونی دستورالعمل خیر،

nCoV  علاوه بر اقدامات احتیاطی معمول بطور ویژه مراقب تماس و قطرات مخاط و

تجهیزات حفاظت فردی باید قبل از ورود به اتاق بیماران مورد استفاده بزاق باشند. 

 برای مصرف یکبار دستکش (1) قرار گیرند. این  تجهیزات حفاظت فردی عبارتند از:

 از محافظت برای بلند آستیندارای  و استریل غیر تمیز، گان (2) دست، از محافظت

( 4) و دهان، و بینی از محافظت برای پزشکی های( ماسک3) آلودگی، برابر در لباس

ی های تنفسایمنی یا ماسک صورت(. استفاده از ماسک عینک شامل) چشم محافظ

 شود، لازم است.هایی که ذرات معلق تولید میفقط در فعالیت N95نظیر 

  

 × 
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 پزشکی هایماسک آیا( 2)

توان را می مصرف یکبار

مجدداً  و استریلیزه کرد

 نمود؟ استفاده

 ساند. پساخته شدههای پزشکی یکبار مصرف با هدف استفاده محدود خیر، ماسک

شده و فوراً در ظرف  ماسک باید با روش مناسب از روی صورت برداشته استفاده از

پسماند عفونی دردار دفع شود و سپس اقدامات بهداشت دست به انجام برسد. در 

برداشتن ماسک از روی صورت، نباید به هیچ وجه دست با قسمت جلوی ماسک 

های دور گوش یا گرفتن پشت ماسک )که یدن تسمهتماس یابد و این کار باید با کش

 در تماس با صورت فرد استفاده کننده بوده( انجام شود.
 

 
 

به کادر  WHO چرا( 3)

 به مبتلا بیماران درمانی

فقط  nCoV-2019 عفونت

 مربوط احتیاطی اقدامات

 توصیه را قطرات و تماس به

 احتیاطی اقدامات و کندمی

در نظر  انتقال هوابرد را

 گیرد؟نمی

 خبرگان اجماع اساس بر را خود سریع العملدستور (WHOسازمان جهانی بهداشت )

 این. کرده است تدوین nCoV-2019 انتقال نحوه مورد در موجود شواهد و المللیبین

 اننش را آلوده و تجهیزات سطوح با تماس و قطرات بوسیله ویروس انتقال شواهد

 هایاریبیم سایر نظیر هوابرد انتقال. کندنمی پشتیبانی هوابرد انتقال از دهد ومی

 و اشهتر گذاریلوله های تولید کننده ذرات معلق نظیرفعالیت در ویروسی تنفسی

ها اقدامات تنها در این فعالیت WHOبرونکوسکوپی ممکن است رخ دهد، بنابراین 

 کند.احتیاطی انتقال هوابرد را توصیه می
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در زمان  WHO آیا( 4)

 CORVID-19اپیدمی 

 را استفاده مداوم از ماسک

توصیه  سالم افراد برای

 کند؟می

 یتنفس علائم که افرادی) علامت بدون استفاده از ماسک را برای افراد WHO خیر،

 وجود ندارد که نشان دهد مدرکی هیچ حاضر حال در زیرا کند، نمی توصیه( ندارند

شود. می nCoV-2019 انتقال از مانع سالم بوسیله افراد ماسک از روزمره استفاده

استفاده  .شودمی دارند، توصیه تنفسی علائم که استفاده از ماسک تنها برای افرادی

وجودی م کمبود مشکلات باعث است ممکن نامناسب یا استفاده بیش از حد ماسک

 .شود به ماسک نیازمند دسترسی افراد عدم و انبار
  

 × 
 

 و مشکوک آیا بیماران( 5)

را  nCoV-2019 شده تأیید

توان در اتاق مشترک می

 بستری نمود؟

باید در اتاق خصوصی  nCoV-2019 شده تأیید و مشکوک مارانیب ، آل دهیا حالت در

پذیر امکان برای همه بیماران بستری شوند. در صورتی که تأمین اتاق خصوصی

نیست، استفاده از اتاق مشترک قابل قبول است، اما در هر حال بیماران مشکوک 

2019-nCoV  جدا از بیماران تأیید شده بستری شوند و بین تخت در اتاق باید

 بیماران باید حداقل یک متر فاصله باشد.
  

 × 
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 یا مشکوک بیماران آیا( 6)

 در nCoV-2019 شده تأیید

 بیماری داشتن صورت

 بیمارستان در باید خفیف،

 شوند؟ بستری

 رفه،س پایین، درجه تب نظیر دارند، خفیفی علائم بیماری که بیمارانی برای خیر،

 مشکل ،نفس تنگی )مانند هشداردهنده علائم بدون درد گلو آبریزش بینی، کسالت،

 فراغ،است تهوع، مانند گوارش دستگاه علائم خونریزی(، یا خلط افزایش تنفس و در

 ازمل بیمارستان در بستری است ممکن روانی، وضعیت تغییر عدم و اسهال یا و

 صورت رد. باشد داشته وجود بالینی سریع وخامت مورد در نگرانی اینکه مگر نباشد،

 تانبیمارس به باید منزل در شده مرخص بیماران کلیه بیماری، وخامت هرگونه بروز

 .بازگردند
 

 
 

 nCoV-2019 مدت چه( 7)

 سطح یک بر روی تواندمی

 بماند؟ زنده خشک

وجود  سطوح بر روی nCoV-2019 پایداری مورد در اطلاعاتی هیچ حاضر حال در

 MERS-CoV و SARS-CoV مورد در آزمایشگاهی مطالعات از حاصل هایداده. ندارد

 نوع و نسبی رطوبت دما، جمله از مختلفی عوامل محیطی به پایداری که اندداده نشان

 .دارد بستگی سطح

 ؟؟؟
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کدام عوامل گندزدا ( 8)

برای پاکسازی محیط در 

مراکز درمانی و اماکن 

 مشکوک مسکونی بیماران

 nCoV-2019 شده تأیید یا

 شود؟می توصیه

 أییدت یا مشکوک بیماران محل سکونت یا و درمانی مراکز در محیط جهت گندزدایی

توانند به میزان کافی بگندزدایی استفاده شود که  عوامل  از باید nCoV-2019 شده

. را غیرفعال نمایند هاکورناویروس سایر و nCoV-2019 مانند دارپوشش هایویروس

 غیرفعالسازی در بیمارستانی، گندزداهای متداول جمله از گندزدا، مواد از بسیاری

استفاده از عوامل  WHO حاضر حال در. کارامد هستند دارپوشش هایویروس

 کند:گندزدایی زیر را توصیه می

  درصد برای گندزدایی تجهیزات قابل استقاده مجدد )نظیر دماسنج(  07اتیل الکل

 بعد از هر بار استفاده

  معادل  5/7هیپوکلریت سدیم( درصدppm 5777 برای گندزدایی سطوح دارای )

 تماس در مراکز درمانی و اماکن مسکونی

 

 
 

 در ایویژه روش آیا( 9)

آوری و دفع جمع با رابطه

شده در  تولید پسماند

 ای مشکوک بیماران رابطه با

 nCoV-2019 شده تأیید

 دارد؟ وجود

 دهش تأیید یا مشکوک بیماران از مراقبت یا درمان حین شده تولید پسماند خیر،

2019-nCoV  آوری وجمع عفونی پسماندهای عنوان به باید منزل،مراکز درمانی و در 

 شوند. دفع
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جابجایی و  برای ایویژه روش آیا( 11)

 nCoV-2019 از متوفیان اجساد دفن

 دارد؟ وجود

 nCoV-2019 از متوفیان اجساد جابجایی و دفن برای خاصی روش خیر،

ه در رابط های موجودنامهآیین از باید درمانی مراکز و مسئولان وجود ندارد.

 .های عفونی استفاده نمایندمتوفیان از سایر بیماریبا 

 
 

 یبرا کلر از استفاده ملاحظات( 11)

در زمان اپیدمی  دست بهداشترعایت 

COVID-19 ست؟چی 

 لمحلوتوان از در صورت عدم دسترسی به صابون یا محلول الکلی، می

 دست رعایت بهداشت یبرا( ppm 577درصد معادل  75/7) کلر فیضع

ک موجب تحری کلر فیضع استفاده از محلول حال، نیا با. نمود استفاده

سازی محلول کلر نیز مخاطراتی به همراه شده و تهیه و رقیق دست پوست

 کخن و خشک مکان دردارد. همچنین محلول کلر باید روزانه تهیه شود و 

 یاثربخش و قدرت صورت نیا ریغ در شود، ینگهدار دیخورشنور  از و دور

 .یابدگندزدایی آن کاهش می
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