ساپیبا

سامانه سالمتی و پیشگیری بالینی

هتلزبرگداریوش

پروتکل مراقبت از بیماران
مشکوک یا مبتال به

کرونا ویروس

در هتلها و مراکز اقامتی
ابتال به کرونا ویروس در هشـتاد درصد موارد خفیف اسـت و نیازی به
مراجعـه به مراکز ارایه خدمات سلامت و بسـتری ندارنـد .چنانچه این
افراد در سـفر باشـند یا به هر دلیلی از جمله شـرایط اضطراری در هتل
اقامت داشـته باشـند می توانند با استفاده از مشـاوره تلفنی و اینترنتی در
هتـل بماننـد و از خود مراقبت نماینـد .این راهکار با ممانعت از حضور
در مراکـز درمانـی در پیشـگیری از انتشـار ویـروس و انجـام اقدامـات
غیرضروری پزشـکی موثر اسـت .این پروتکل شـامل موارد بهداشـت
عمومـی اسـت کـه هتـل هـا می بایسـت بـرای پیشـگیری از گسـترش
بیمـاری رعایـت کنند .ایـن راهنمابرای موارد زیر قابل اسـتفاده اسـت:
 .1افـرادی کـه با موارد مشـکوک تماس داشـته اند یـا به مناطق اپیدمی
سـفر کرده اند اما عالمتـی ندارند.
 .2افـرادی که تب یا سـرفه خشـک و عالیم غیـر اختصاصی مانند بدن
درد ،بی حالـی و ...دارند.
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 .3افـرادی کـه تنگـی نفـس داشـته و توسـط پزشـک ویزیـت شـده و
توصیـه بـه مراقبـت در هتـل محـل اقامـت شـده اند.
 .4افـرادی کـه در بیمارسـتان بسـتری و پـس از رفع خطر جهـت ادامه
درمـان بـه هتـل محل اقامت فرسـتاده می شـوند.
توصیـه هـای مراقبـت در هتـل در چهـار بخـش ارایـه مـی شـوند:
بخـش اول توصیـه هایـی کـه مدیـرت هتل بایـد در نظر داشـته باشـد،
دوم توصیـه هـای مخصـوص افـراد مشـکوک یـا مبتلا ،بخـش سـوم
توصیـه هـای اختصاصی مراقبت کنندگان از افراد مشـکوک یا مبتال و
بخـش چهارم توصیه های عمومی اسـت.

پروتـکل در ارتبـاط باشـد.
 .5در مـوارد مشـاهده بیمـاری تمام جابجایی های بیمـار در هتل و کلیه
اتاق ها و مکان هایی که بیمار قبل از ایزوله شـدن در آن حضور داشـته
اسـت را مشـخص کنید .مشـخص کنید کـه در زمان حضـور بیمار در
آن مـکان ،چـه کسـانی از همراهـان ،کارکنـان و یـا خدمه هتـل در آن
مکان حضور داشـته اند.
 .6بـرای مدیریـت تماس هـای بیمار منتظر نتیجه آزمایش وی نشـوید.
افـراد در تمـاس نزدیـک (فاصلـه کمتـر از یک متـر) با این بیمـار ،هم
اتاقـی هـای وی ،کسـانی کـه بـا او سـر یک میز غـذا خـورده اندباید به
سـرعت ازسـایر مسـافران هتـل جدا شـوند .اگر نتیجـه آزمایـش مورد
مشـکوک ،مثبـت بود ،این افـراد نیز باید بـرای  14روز ایزوله (قرنطینه)
شوند.

الـف) توصیـه هایی کـه مدیرت هتـل باید در نظر داشـته
با شد
 .1بـه عنـوان مدیـر هتـل ،به پرسـنل و خدمه هتـل ابالغ شـود :هر گونه
دسـت دادن و تمـاس فیزیکـی بـا مهمانـان ممنوع اسـت .محلـول های
ضدعفونـی کننـده دسـت را در تمـام مـکان هـای قابل دسترسـی برای
کارکنـان و خدمه قـرار دهید.
 .2بـه کلیـه پرسـنل اطالع داده شـود در شـرایط زیر نبایـد در محل کار
حضور داشـته باشید:
اگـر طـی  14روز گذشـته در تمـاس بـا یـک مـورد قطعـی کرونـا
بـوده ایـد( .در ایـن حالت شـما باید بـه مـدت  14روز از آخرین تماس
خـود بـا مورد قطعی ،خـود را ایزولـه (قرنطینه) کنید).
اگـر طـی ایـن  14روز دچـار عالئـم شـدید بایـد بالفاصله بـا مراکز
بهداشـتی و یا شـماره تلفن هایی که اعالم شـده اسـت تماس بگیرید.
زمان برگشـت مجدد شـما به سـرکار ،توسـط مراجع بهداشـتی تعیین
خواهد شـد.
 .3تمامی موارد این پروتکل به مسـئول بهداشـت هتل ابالغ و آموزش
داده شـده و بـه آن بخـش از پرسـنل هتـل کـه بـا میهمانـان مبتلا یـا
مشـکوک در ارتباط هسـتند آموزش های الزم داده شـده و بر صحت
اجرای آن توسـط مسـئول بهداشـت نظارت شـود.
 .4مدیریـت هتـل بـا یـک کادر پزشـکی مشـاور یـا مراکـز درمانـی
مشـخص در شـهر بـرای مـوارد ضـروری و نظـارت بر اجـرای صحیح

ب) توصیه های اختصاصی افراد مشکوک یا مبتال
 .1قرنطینه :در یک اتاق که تهویه و نورگیری مناسـب داشـته باشـد به
مـدت  14روز خـود را قرنطینه نماید.
 .2اتـاق قرنطینـه بهتـر اسـت مجزا از سـایر قسـمت هـای هتل باشـد و
فـرد مراقـب یا همـراه به هیـچ وجه در همان اتاق حضور نداشـته باشـد
 .3روزانه حداقل دو بار با باز کردن پنجره هوای اتاق تهویه شود.
 .4بـه جـز خانـه دارهـا و تیـم مشـاوره درمانـی هتـل یـا مراقـب همـراه
هیچکـس اجـازه ورود بـه ایـن اتـاق را نداشـته باشـند.
 .5غـذا و سـایر مایحتـاج فـرد در ورودی اتاق به وی تحویل داده شـود.
قبـل از تبـادل بـا فـرد مراقـب و خانـه دار بهتـر اسـت تهویه اتـاق انجام
شـده باشد.
 .6در ایـن مـدت از اتـاق خارج نشـود مگر برای خدمات پزشـکی و با
افراد دیگر نیز تماس نداشـته باشـد.
 .7از توالـت و حمـام اتـاق فقـط شـخص بیمـار اسـتفاده کنـد و روزانه
تمـام سـطوح و کـف و شـیرآالت ،کلید برق ،دسـتگیره درهـا با الکل
یـا وایتکـس رقیـق شـده ضد عفونی شـود .کف اتـاق ،توالـت و حمام
نیـز ضد عفونی شـود.
 .8فـرد مشـکوک یـا مبتال از ماسـک اسـتفاده نماید .ماسـک معمولی
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کفایت می کند .اسـتفاده از ماسـک  N95دریچه دار (به اصطالح فیلتر
دار) بـرای فـرد مبتال ممنوع اسـت زیرا دریچه آن باعـث انتقال ویروس
به فضای بیرون می شـود .ماسـک ها باید در صورت مرطوب شـدن یا
حداکثر هر  8سـاعت تعویض شـود .برای درآوردن ماسک از بندهای
آن اسـتفاده شـود و به قسـمت پارچه ای دست زده نشود.
 .9دسـت هـا را مرتـب بـا آب و صابون یا الـکل  70درصد ضد عفونی
نمایـد .ایـن کار بـه خصوص پـس از هر بار خـروج از اتاق بـرای انجام
امـور ضـروری تکـرار شـود .طـول مـدت شستشـو باید حداقل بیسـت
ثانیـه باشـد .برای تبادل ظرف وسـایر مـوارد با فرد مراقب یا خانـه دار از
دسـتکش یکبار مصرف اسـتفاده نموده و سـپس آن را در سـطل زباله
اتاق بیندازد.
 .10در هنـگام سـرفه بـا دسـتمال یـا آرنـج خـود جلـوی دهان خـود را
گرفته تا از انتشـار ویروس جلوگیری نماید .دسـتمال را در یک سـطل
دارای پوشـش پالستیکی بیندازد.
 .11در صـورت بدتـر شـدن حال عمومی یا ایجاد تنگی نفس باشـماره
تلفـن  190برای شـهر تهران مشـورت نمـوده یا بیمار به مراکـز درمانی
منتقـل شـود .شـماره تلفـن های مراکـز درمانی شـهر یا منطقـه از پیش
میبایسـت در اختیـار کارکنـان هتل قـرار گرفتـه و در داخل اتـاق برای
فرد مبتال در دسـترس باشـد.
 .12در طـول مـدت قرنطینـه اسـتراحت نمـوده ،آب و مایعـات فراوان
نوشـیده شود.
 .13از بیـرون رفتـن از اتـاق و حضـور در اماکن عمومی هتل و به ویژه
رسـتوران هـا  ...بـه جد خودداری شـود مگـر در موارد ضـروری برای
انتقال بیمار به مراکـز درمانی.
پ) توصیه های اختصاصی مراقبین فرد مشکوک یا مبتال
 .1بهتـر اسـت نفـری کـه سـن بـاال و بیمـاری زمینـه ای نـدارد مسـئول
مراقبـت بیمار شـود.
 .2چنانچـه بیمـار همراهی ندارد یک نفر از پرسـنل آمـوزش دیده هتل
وظیفـه خدمت مراقبـت از وی را بر عهده بگیرد.
 .3بهتـر اسـت مراقب تا حد امـکان به اتاق بیمار وارد نشـود و تبادالت
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در ورودی اتاق انجام شـود.
 .4برای انجام تبادالت حتما از دسـتکش اسـتفاده نماید و بعد از انجام
تبادل دسـتکش را در سـطل زباله درب دارمجزا با کیسـه زباله بیندازد.
از مصرف دوباره دسـتکش خـودداری نماید.
 .5در حضور بیمار حتما از ماسک استفاده نماید.
 .6اگـر نیـاز بـه حضور در اتاق فرد مبتال باشـد بهتر اسـت از یک لباس
بلند مثل روپوش به صورت اختصاصی اسـتفاده شـود و پس از خروج
از اتـاق در محلـی ایزوله آویزان شـود .شـرایط شستشـوی این لباس نیز
ماننـد لبـاس های بیمار باشـد .فاصله حداقل یک متر با بیمـار را رعایت
نماید.
 .7دسـت هـا را بـه طـور مرتـب بشـوید یا ضـد عفونی نمایـد .از لمس
چشـم ،بینی و صـورت بپرهیزد.
 .8پس ازمراقبت از بیمار تا رعایت کامل موارد بهداشـتی مانند شسـتن
دسـت هـا و ضدعفونـی نمـودن لوازم و سـطح از تمـاس با افـراد دیگر
خودداری نماید.
 .9فـرد مراقـب هـم از رفـت و آمد در محل های عمومـی هتل مگر در
مـوارد ضروری خـودداری کند.
 .10روزانـه درجـه حـرارت بـدن خـود را انـدازه گیـری نمـوده ،در
صـورت بـروز تـب ،سـرفه یـا تنگـی نفس ضمـن مشـاوره تلفنـی فرد
مراقـب نیـز مـی بایسـت قرنطینه شـود.
ت) توصیه های عمومی:
 .1اتـاق های مشـخصی بـرای قرنطینه در هتل در نظر گرفته شـود .بهتر
اسـت ایـن اتـاق هـا در بخشـی مجـزا و دور از محل هـای عمومی و پر
رفـت و آمـد هتـل در نظر گرفتـه شـود .در صورت داشـتن حیاط بهتر
اسـت در آنجا باشد.
 .2چنانچـه میهمان مبتال یا مشـکوک همراه و مراقب نـدارد و یا همراه
و مراقـب وی دارای سـن بـاال و یـا بیمـاری زمینه ای اسـت ،یک نفر از
پرسـنل آمـوزش دیـده هتل به عنوان پشـتیبان و مراقب بـرای او در نظر
گرفته شود.
 .3ظـرف هایـی کـه فـرد مبتال اسـتفاده می کند از سـایر ظـروف هتل
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جـدا و بـه صـورت مجـزا بـا ابر و اسـکاچ جدا شسـته شـود .هتـل برای
شستشـوی ظروف مبتالیان از سیسـتم های شستشـوی عمومی استفاده
نکنـد و سـاز و کار و محلـی جداگانـه بـرای این منظـور لحاظ کند.
 .4لبـاس هـای فـرد مبتلا نیـز از سـایر افـراد جـدا شـده و بـا آب داغ با
حـرارت  60تـا  90درجـه خیسـانده و سـپس شسـته شـود .در صـورت
اسـتفاده از دسـتگاه هـای النـدری یـا ماشـین لبـاس شـویی ،ملحفـه و
لباسـهای بیمار حتما بطور جداگانه شسـته شـود و از تنظیماتی استفاده
شـود که این موارد را لحاظ کند یعنی بیشـترین دما و زمان شستشـو با
آبکشـی یا خیسـاندن اولیه.
 .5از حضـور فـرد مبتلا و همـراه مراقـب او در اماکـن عمومـی هتـل
جلوگیـری شـود.
 .6در صـورت لـزوم خـروج فرد مبتال از قرنطینه و انتقـال او به بیرون از
هتل ،مسـیر رفت و آمد او بطور کامل ضدعفونی شـود.
 .7در اتـاق آب آشـامیدنی (معدنـی) ،اسـپری الـکل ،یـک تـب گیـر،
دسـتمال ،ماسـک ،دستکش و پالسـتیک زباله به تعداد کافی قرار داده
شود.
 .8اتـاق فـرد مبتلا هر روزه بطور کامل توسـط خانه دار آمـوزش دیده
ضدعفونـی شـده و امـور معمـول آن ماننـد نظافـت و تعویـض ملحفه،
حولـه هـا و پک بهداشـتی انجام شـود.
 .9خانـه دار آمـوزش دیـده بـرای خانـه داری و مراقبـت ایـن افـراد از
نظافـت سـایر اتـاق ها و سـایر خدمـات هتـل داری حتما معاف شـوند.
 .10کنتـرل دمـای بـدن و شـرایط عمومی پرسـنلی کـه در اتاق قرنطینه
رفـت و آمـد دارنـد بایـد هـر روزه توسـط مسـئول بهداشـت یـا تیـم
پزشـکی کنترل شـده در صورت مشـاهده عالئـم فرد در منـزل خود و
یـا در هتـل قرنطینه شـود.
 .11پـس از بهبـودی و اتمام مدت قرنطینه تمام وسـایل و سـطوح اتاق
و میز و اشـیای بیمار ضدعفونی شـود.
گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
انجمنعلمیپزشکیاجتماعیایران
با همکاری هتل بزرگ داریوش کیش
پایگاهخبریپیشگیریوسالمتیبالینی«ساپیبا»

