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 مقدمه. 1

در نهایت عامل این بیماری های ویروس جدیدی تحت عنوان  ،2019از پنومونی در فوریه  به دنبال بروز مواردی

تشخیص داده شد و از آن پس هزاران نفر را مبتال کرد. متاسفانه این بیماری به نقاط دیگر جهان از  1کروناویروس

 جمله ایران نیز انتشار یافت. 

)سختی شدید در نفس راه سندروم دیسترس تنفسی حاداین بیماری می تواند منجر به پنومونی شدید به هم

و اختالالت دستگاهی متعدد گردد که در نهایت  )عفونت خون(، شوک سپتیککشیدن به دلیل تجمع آب در ریه(

می تواند منجر به مرگ گردد. این ویروس تصور می شود که در بسیاری از موارد از فرد به فرد از طریق هوای 

یروس افراد آلوده می توانند وبه مخاط یا قطرات تنفسی بیمار منتقل شود. به عبارت دیگر  تنفسی یا سطوح آلوده

کرونا را از طریق ترشحات تنفسی، بویژه در زمان عطسه یا سرفه انتقال دهند. این ویروس می تواند از فاصله حدود 

همانطوری که  ؛سرفه روی می دهدمتری منتقل شود. این انتقال معموالً از طریق ترشحات ریز زمان عطسه یا  2

 یعنی ممکن است در بینی یا دهان جای بگیرند و از آنجا به ریه راه پیدا کنند. آنفلوانزا شیوع پیدا می کند. 

لمس سطوح یا اشیایی که به ویروس آلوده اند و پس از هنوز کامل مشخص نشده است که آیا انتقال بیماری با 

تصور می شود که خطرناکترین زمان انتقال  ؟ر به ایجاد بیماری می شود یا خیرآن برخورد با دهان و بینی منج

 یحاو ءایاش ایلمس سطوح  ایکه آ ستیبه طور کامل مشخص ن زهنوالبته  وقتی است که فردی دارای عالئم است.

گاهی ممکن است پیش از بروز  ر؟یخ ایارتباط دارد  یماریو چشم ها با انتقال ب ینیب ایو لمس دهان  روسیو

وبی در استان هعالئم نیز انتقال صورت گیرد اما این مهم ترین راه انتقال نیست. انتقال این ویروس طبق شواهد 

 چین آسان بوده است ولی در ایاالت متحده تنها با تماس های بسیار نزدیک به وقوع پیوسته است.

 س شامل موارد زیر می باشند:کارکنان در معرض مواجهه بیشتر با کروناویرو

 خانه های بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کاربهداری، ، و درمانی کارکنان خدمات بهداشتی 

 کارکنان کفن و دفن 

 ی تشخیص طبیکارکنان آزمایشگاه ها 

 و مترو، کلیه وسایل حمل و نقل عمومی )  مسئولین و کارکنان فرودگاه ها و شرکت های هوایی و ریلی

 (غیرهاتوبوس، تاکسی و 

 مرزبانان 

                                                           
1 novel Coronavirus (2019-nCoV) 
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 پسماند و یا فاضالب )افراد زباله گرد که به طور غیر رسمی مشغول به این کارکنان جمع آوری زباله ،

 .(کارند

 کارکنانی که مرتب در مسافرت هستند به خصوص به مناطق آلوده 

 بیشتری نسبت به این بیماری دارند:همچنین شاغلین زیر آسیب پذیری 

 شاغلین سالمند 

  ،شاغلین دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت 

 بیماری های قلبی 

  در مواجهه با مواد شیمیایی آسیب زننده به ریه شامل گازها و بخارات التهاب  کارکنانبیماری تنفسی و

 آور

 افراد دچار مشکالت سیستم ایمنی 

 شاغلین باردار 

و  کارکنان خدمات بهداشتیبسیاری از کارگران ریسک پایینی برای ابتال دارند. با این حال برخی کارکنان مثل 

اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای محافظت  ریسک باالیی دارند.، آزمایشگاه ها یا کارکنان جمع آوری زباله درمانی

ه آن بستگی به نوع کار انجام شده و ریسک مواجهه با آن از از کارگران در برابر مواجهه با ویروس کرونا و ابتال ب

  .جمله پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط کار دارد

های کنترل عفونت را بر اساس یک ارزیابی ریسک دقیق با استفاده از تلفیق مناسبی از کارفرمایان باید استراتژی

اتخاذ کنند تا از مواجهه  (PPE) کار ایمن و وسایل حفاظت فردیهای کنترل های مهندسی و مدیریتی، شیوه

ان کارگرملزم هستند که به کارفرمایان  با ویروس کروناشغلی  مواجههبرای جلوگیری از  .کارگران پیشگیری شود

 آموزش دهند. PPEگیری از آلودگی از جمله پیشاجزای در زمینه 

 کاربرد دامنه. 2 

صرف نظر  شده است. هیته کرونا روسیو با نیشاغل مواجهه یریجلوگ به کمک یبرا را هیاول یراهنما نیا .1

تواند به کارگران کمک کند تا در  یم یاز اقدامات بهداشت یرویپ روس،یو نیاز خطرات خاص مواجهه با ا

 طول سال سالم بمانند. 

و شاغلین کمک کند تا بتوانند برای برنامه ریزی و واکنش در زمینه  می تواند به کارفرمایانراهنمای این  .2

 مقابله با این ویروس و پیشگیری از آن اقدام نمایند. 
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در جامعه،  تواند به کارفرمایان در آماده سازی برای شیوع گسترده تر ویروس کرونااین راهنما همچنین می .3

 در صورت شروع این نوع انتقال، کمک کند. 

)بخش  به طور اختصاصی برای آنها راهنما تهیه شده استکه  یبرای کارگران ی عمومیهنمارااین  .4

، آزمایشگاه، خطوط هوایی، حفاظت مرزی یا عملیات کارکنان در تماس با اجسادهای بهداشتی، مراقبت

 ( نیز قابل استفاده است. آلودهبه مناطقی  فاضالب یا سفر ومدیریت پسماند 

  یکل یها هیتوص.3

از گسترش  دیندارد، با وجودکرونا  روسیو با یمواجهه خاص چیکه ه ییو کارگران در کارها انیکارفرما .1

را در  یگرید یاطیممکن است اقدامات احت وعیش طیدر شرا راتییتغآگاه باشند.  یماریب وعیش تیوضع

 .دینما الزامرا  ندراهنما مورد توجه قرار نگرفته ا نیکه در حال حاضر در ا یکار یهاطیمح یبرخ

 یهامراتب کنترل، از جمله استفاده از کنترل سلسله یاجرا بااز عفونت  یریشگیپ یبرا یهاهیتوص نیا .2

 یم کرونا روسیوبرابر مواجهه با  درمحافظت از کارگران  یبرا منیکار ا یهاوهیو ش یتیریمدو  یمهندس

 کارگران از محافظت یبرا مناسب یفرد حفاظت لیوسا ،یاحتمال مواجهه و یکار فیوظا به بسته. باشد

 یفستن دستگاه ای/ و صورت محافظ ای نکیع ،ماسک ،لباس ،دستکش شامل است ممکن روسیو برابر در

  .شود

خطوط  شگاه،ی، آزمااجساد با تماس در کارکنان ،یبهداشت یهامراقبت در ریدرگ انیکارفرما و کارگران .3

 دیاکرونا ب روسیو به آلودهبه مناطق  سفر ای فاضالب وپسماند  تیریمد اتیعمل ای یحفاظت مرز ،ییهوا

 آگاه باشند.  وعیرو به رشد ش تیاز وضع

ند؛ کن یابیبرآورد کنند؛ خطر مواجهه را ارز کرونا روسیوبا  کارگرانشانمواجهه  تیوضع دیبا انیکارفرما .4

از  یریجلوگ یحاصل کنند که کارگران از کنترلها برا نانیرا انتخاب و اجرا کنند و اطم یکنترل یروشها

 یتیریو مد یمهندس یاز کنترلها یقیممکن است شامل تلف یکنند. اقدامات کنترل یمواجهه استفاده م

 باشد. یحفاظت فرد لیو وسا منیکار ا یروشها

 یتخصص اقدامات. 4

 شناسایی خطر 1.4

 یتوان به راحت یارائه شد، م روسیو نیانتشار و انتقال ا وهیکه در باال در مورد ش ییهاتوجه به راه با .1

نا خطر مشکوک به کرو ایافراد مبتال  یکیکه در نزد یمعن نیکرد. بد ییخطرات مرتبط با کرونا را شناسا

 از همه در خطرند.  شیب یوجود دارد که کارکنان خدمات بهداشت یادیز
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 یها رهیاز جمله دستگ ادیبا تماس ز ییوجود دارد محل ها زیسطوح ن قیآنجا که احتمال انتقال از طر از .2

تواند امکان انتقال  یم رهیهوشمند و غ یلهایموس، صفحه موبا د،یآسانسور، صفحه کل یدر، دکمه ها

 کند.  جادیرا ا گریافراد د ینیب ایبه دهان و  روسیو یقطرات حاو

 ارزیابی خطر 4.2

که  یمثال مشاغل ی. براستین کسانیهمه و در همه محل ها  یطور حتم خطرات مرتبط با کرونا برا به .1

 بهداشت یها خانه ،یبهدار ،یدرمان و یبهداشت خدمات کارکناندر باال اشاره شد از جمله کارکنان 

 هستند.  یشتریخطر ب در کار بهداشت مرکز و یکارگر

 عموضو نیا به توجه با. دهدیم شیافزا را مرتبط خطر مشکوک ای مبتال افراد به شدن کینزد نیهمچن .2

 ظاتمالح و طیشرا به توجه با صورت هر به. داشت باال سکیر با موارد به یتر یجد توجه دیبا خصوص به

 انجام ار متناسب یکنترل اقدامات آن به نسبت و یبررس را خطر زانیم یستیبا یاقتصاد و یاسیس ،یفن

 .داد

 در محل کار کنترل خطرپیشگیری و  4.3

با توجه به اهمیت موضوع و میزان انتقال باالی این بیماری در اینجا توصیه هایی جهت کمک به مدیریت این 

مشکل در محیط های کاری ارائه می شود که اجرای آن می تواند در کاهش بار این بیماری بسیار مفید باشد. 

د اقدامات کنترلی زیر گذشته از نوع شغل میتوان توصیه شده کامالً عملی باشد.کنترلی سعی شده است تا اقدامات 

 مفید باشد.

ثانیه حداقل بشویید. در صورتی که آب و  20به مدت  مایع به طور مکرر دستان خود را با آب و صابون .1

درصد استفاده کنید. همیشه دستی  60در دسترس نیست می توانید از پنبه آغشته به الکل  مایع صابون

 را که آلوده به خاک است را بشویید.

 از دست زدن به چشمان، بینی، یا دهان خود با دستهای نشسته پرهیز کنید. .2

 متر( با افراد بیمار خودداری کنید. 2)کمتر از  از تماس نزدیک .3

یر محیط ها باید نسبت به شرایط محیط کار اقدام کرد که در زیر برخی از معمولترین آنها آمده ا این حال در ساب

 است:

در همه محل های کاری که ممکن است مواجهه با ویروس کرونا وجود داشته باشد از جمله بیمارستان،  .1

و  رکز بهداشت کارخدمات بهداشتی و درمانی، بهداری، خانه های بهداشت کارگری و ممراکز  غسالخانه و

در صورتی که افرادی مشکوک به بیماری کرونا هستند آنها را ایزوله یا جداسازی کنید تا از مواجهه  غیره
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بیشتر بقیه جلوگیری شود. بایستی سعی شود این افراد از بیماران با تایید قطعی بیماری جدا نگه داشته 

 مهندسی، مدیریتی و وسایل حفاظت فردی باشد.شوند. اقدامات کنترلی می تواند ترکیبی از اقدامات 

 که هنوز ابتالی اگرچه. از بیماران در مراکز درمانی باید محدود شودتعداد افراد مالقاتی یا بازدید کننده  .2

به عنوان عامل قطعی انتقال کامالً مشخص نشده است با این حال بهتر است بعد از تماس با محیطی 

 شود و به دهان یا بینی زده نشود و ضدعفونی الزم انجام شود. شستسطوح با ریسک آلودگی دست ها 

کارکنانی که تنگی نفس، سرفه، عطسه و تب دارند باید توصیه شود که در خانه بمانند و به محل کار  .3

ساعت نداشته باشند.  24درجه برسد و دیگر عالئم بیماری را تا حداقل  8/37نیایند تا زمانیکه تب آنها به 

 یکه شاغلین چنین عالئمی دارند باید به کارفرما اطالع دهند و در خانه بمانند.در صورت

 آنها را در مورد این قضیه مطلع کنید.  کار می کنیددر صورتیکه با شرکت های پیمانکاری  .4

در خانه در صورت وجود عالئم توصیه ماندن  حاوی پوستر یا برگه های اطالع رسانی مرتبط با بیماری و .5

 ل کار نصب کنید.را در مح

ا به کارکنان توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج ر .6

 گوشزد و آموزش دهید.

را به کارکنان آموزش  N95کارفرما بایستی شیوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل ماسک  .7

 دهد.

 کارکنان قرار دهید.صابون و مواد شوینده کافی در اختیار  .8

 اختیار کارکنان قرار دهید. در به تعداد کافیدر صورت لزوم ماسک  .9

 هریو غ یکار یها ستگاهیو ا زهایو موس، م بوردیدرها، ک رهیدارند مثل دستگ یادیکه تماس ز یسطوح .10

 . (و ابزار سطوح یکننده ها ی) ضدعفون دیکن زیو تم یرا ضدعفون

در صورتیکه کارکنان را به ماموریت می فرستید توصیه های الزم در مورد کروناویروس را به آنها داشته  .11

 باشید. همچنین در صورتیکه عالئمی بروز دادند بایستی به کارفرما اطالع دهند.

 یابتالیش به ویروس کرونا قطعی است همکاران و کارفرمارا موظف کنید که در صورتی که کارکنان همه  .12

 را مطلع نماید. خود 

کارفرما باید برنامه ریزی های الزم جهت غیبت های شغلی احتمالی بیش از حد معمول را انجام دهد تا  .13

 لطمه ای به کار وارد نشود.

باید مکتوب و مشخص و البته انعطاف پذیر باشد  برنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا .14

 تا بدین وسیله نقاط ضعف آن برطرف شود. این برنامه باید با کارکنان به اشتراک گذاشته شود.

اور مج صنایع و محیط های کاریدر صورتیکه که برنامه ریزی انجام شده مفید بوده است آن را با دیگر  .15

 یا مشابه به اشتراک بگذارید.
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کارفرمایان باید آموزش کارکنان را در مورد راه های انتقال عفونت، عالئم بیماری، شیوه صحیح شستن  .16

 دست و روش های کنترل عفونت را برنامه ریزی و به طور جدی دنبال کنند.

سیاست های الزم را پیش بینی  ،به منظور جلوگیری از انگ زدن یا انزوای روحی افراد مشکوک یا مبتال .17

 رس را از بین برده و اقدامات عملی پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید.و جو ت

اید بهای مرتبط با کرونا ویروس طبق الگوی معمول ایمنی و بهداشت پس از شناسایی و ارزیابی ریسک .18

 یعنی : کنترل بایستی طبق سلسه مراتب کنترل باشد کنترل آن بپردازید. به

 مشکوک ایبه کارکنان مبتال  یاستعالج یمرخص ای یبا انجام دور کار :خطر ینیگزیجا ای حذف 

 کارکنان به  هیافراد مشکوک از بق ای مارانیکردن ب زولهیو ا یجداساز :یمهندس و یفن یها کنترل

 ها مارستانیخصوص در ب

 فاصله، کم کردن  تیمثل رعا مرتبط یها دستورالعمل یاجرا آموزش،استفاده از  :یسازمان یها کنترل

 .رهیمصرف و غ کباری لیمالقات ها، استفاده از وسا

 لباس دستکش، گان، نک،یع ای چشم محافظ لتردار،یف ماسک از استفاده: یفرد حفاظت لیوسا 

 رهیغ و مخصوص

 

های اختصاصی مرکز سالمت  وجه: جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد وسایل حفاظت فردی به دستوالعملت

 محیط و کار و وزارت بهداشت مراجعه شود. 
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 موارد مشکوک را شناسایی و ایزوله کنید 4.3.1

در کلیه محیطهای کاری که مواجهه با ویروس کرونا ممکن است اتفاق بیفتد، شناسایی سریع و ایزوالسیون افراد  .1

 .بازدید کنندگان و سایر افراد در محل کار است بالقوه آلوده اولین قدم مهم برای محافظت از کارگران،

کنید. به عنوان مثال، افراد بالقوه آلوده را به اتاق های ایزوله ایزوله فوراً افراد مشکوک به ابتالی به ویروس کرونا را  .2

منتقل کنید و درها را ببندید. در هواپیما، افراد بالقوه آلوده را در صورت امکان و بدون به خطر انداختن امنیت 

ه آلوده را به هواپیمایی به صندلی های دور از مسافرین و خدمه منتقل کنید. در سایر محل های کار، افراد بالقو

 .مکانی دور از کارگران، مشتریان و سایر بازدید کنندگان منتقل کنید

برای محدود کردن انتشار ترشحات تنفسی عفونی فرد اقداماتی انجام دهید از جمله تهیه ماسک صورت و از آنها  .3

 ، آن را بپوشند.ها ایجاد نمی کندآنمشکلی در تنفس بخواهید که اگر 

رفته برای یک کارگر اشتباه گ وسیله حفاظت فردیبیمار دیگر نباید با فرد بیمار یا  ای یکبرجراحی  ماسکیک  .4

نابراین به ب بینی و دهان فرد(. یعنیتواند حاوی ترشحات تنفسی عفونی بالقوه در منبع باشد )شود؛ این ماسک می

 صورت بهداشتی دفع شود. 

از موارد قطعی ابتال به این ویروس ایزوله کنید تا از انتقال  در صورت امکان افراد مشکوک به ویروس کرونا را جدا .5

 ازجمله در غربالگری، تریاژ و دیگر تسهیالت مراقبت بهداشتی. جلوگیری شود بیشتر بیماری

ویروس کرونا را محدود  مناطق ایزوله، از جمله اتاق بیمار مبتالی مشکوک / تایید شده به به ورودتعداد پرسنل  .6

 کنید. 

رتباط ااز کارگران در وسایل حفاظت فردی های کار ایمن و شیوه ،مدیریتیمهندسی و  یکنترلروشهای با استفاده از  .7

 کنید. محافظت *نزدیک با بیمار

ر( از فرد مت دو باًیفوت )تقر شش حدود را "کیارتباط نزد"متحده  االتیا یریشگیسازمان کنترل و پ فیتعر طبق .8

 زاتیتجه که یحال در کندیم فیتعر یطوالن زمانمدت یبرا مبتال ماریب ازمراقبت  هیناح ایدر داخل اتاق  ایمبتال 

ا ب میاست که تماس مستق یشامل موارد نیهمچن کیشده را نداشته است. ارتباط نزد هیتوص یحفاظت فرد

 یبه طور کل کینزد. ارتباط کندیمنشده استفاده  هیتوص یحفاظت فرد زاتیکه تجه یدارد در حال یترشحات عفون

 .شودیمنفرد  کی کنارشامل تعامالت مختصر مانند عبور از 

 محیط کارآلودگی زدایی  4.3.2

این ویروس از طریق مواجهات محیطی، مانند تماس با سطوح آلوده، وجود  در حال حاضر، هیچ مدرکی مبنی بر پخش

 با این حال به منظور احتیاط بیشر موارد زیر رعایت شود: .ندارد
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این ویروس از سطوح و اشیاء آلوده محیطی کامالً اثبات نشده است، کارفرمایان باید با دقت  از آنجا که قابلیت انتقال .1

 .ریخ ایشوند  یسازپاکارزیابی کنند که آیا مناطق کاری اشخاص مظنون به ویروس ممکن است آلوده باشند و آیا 

 یدگآلو ای ژهیکردن و زیبه تم یازیو مراکز در تماس با اجساد، به طور معمول ن یو درمان یاز مراکز بهداشت ریغ به .2

 ایها با خون  طیآن مح نکهیمگر ا ست،ین روسیفرد مشکوک به و کیدر هنگام حضور  یکار یها طیمح ییزدا

الزم  یشتریب ییزدا یکردن و آلودگ زیکه ممکن است تم یمخاط بدن آلوده شده باشد. در موارد محدود ریسا

ها، با مراکز  روسیکورونا و ریها، از جمله موارد آلوده به سا طیکردن مح یکردن و ضد عفون زیتم یباشد، برا

 .مشورت کنید یا به راهنماهای اختصاصی وزارت بهداشت مراجعه کنید یدانشگاه علوم پزشک ای یو درمان یبهداشت

 ریسا و بدن خاص مخاط خون، با گرفتن قرار معرض در از دیبا دهند یم انجام را کردن زیتم فیوظا که یکارگران .3

 نکرد زیتم یبرا. شوند محافظت کارها نوع نیا در استفاده مورد خطرناک ییایمیش مواد از و بالقوه یعفون مواد

 در را یعفون مواد است ممکن ها کیتکن نیا رایز د،ینکن استفاده آب یاسپر ای فشرده یهوا از بالقوه آلوده سطوح

 .کنند پخش هوا

 آموزش کارکنان 4.3.3

 حیسند توض نی)همانطور که در ا دارند روسیکروناو با یا شده ینیب شیپ یشغل مواجهه زانیم که یکارکنان هیکل به .1

 یخطرات مرتبط با قرار گرفتن در معرض آن و پروتکل ها روس،یداده شده است(، در مورد منابع در معرض و

 . دیکاهش احتمال قرار گرفتن در معرض آنها آموزش ده ای یریجلوگ یمناسب محل کار برا

 نحوه و یعفون یهایماریب ریسا از مبتال ای مشکوک افراد یجداساز یچگونگ مورد در یاطالعات شامل دیبا آموزش .2

 .باشد یاحتمال موارد گزارش ارائه

 .شود ارائه کارمندکارگران یا به  یا نهیهز چیشده و بدون ه یزیبرنامه ر یدر ساعات کار دیبا آموزش .3

اده آموزش شامل زمان استف نی. انندیآموزش بب دیرا دارند با یحفاظت فرد لیبه استفاده از وسا ازیکه ن یکارکنان .4

 یضد عفون ای دفع حینحوه صح ل؛یو درآوردن وسا دنی؛ نحوه استفاده درست، پوش یضرور لینوع وسا ل؛یاز وسا

 باشد.  یم لیوسا یتهایو محدود ل؛یوسا یو نگهدار بیدر مورد آس یبازرس ل،یکردن وسا

 کارگران باشد، داشته وجود یعفون بالقوه مواد ریسا ای بدن خاص مخاط انسان، خون با مواجهه امکان که یهنگام .5

 درباره یاطالعات جمله از کنند، افتیدر را( یخون یها پاتوژن یاستانداردها مخصوص الزم یها آموزش دیبا

 روش و یفرد حفاظت لیوسا و یکار یها وهیش ،یمهندس یها کنترل مانند ییها روش و مواجهه چگونه صیتشخ

 .مواجهه کاهش یها

جهت کسب اطالعات تخصصی بیشتر به ؛ است شدهدر نظر گرفته  کار یهاطیمحکلیه  یبرا یعموم یراهنما نیا

تر نظیر محیط های اداری، مرکز خدمات بهداشتی، وسایل حفاظت فردی، مشاغل و محیط  یاختصاصراهنماهای 

 کنند.  مراجعههای خاص 


