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  مقدمه
كاركنان بهداشت و درمان در خط مقدم مراقبت از بيماران مبتال به عفونت تاييد شده و يا احتمالي با ويروس 

كاركنان . در اين افراد بيشتر است بنابراين خطر مواجهه با اين ويروس. قرار دارند) COVID-19( 2019كرونا 
بهداشت و درمان با رعايت دستورالعملهاي پيشگيري و كنترل عفونت، مي توانند خطر مواجهه با ويروس را به 

  .حداقل برسانند
شناخته شده است، تصور مي شود كه اين شيوع بيشتر  COVID-19با توجه به آنچه در حال حاضر در مورد 

  .ق قطرات تنفسي در حين تماس نزديك انجام مي شوداز فرد به فرد از طري
  :تماس نزديك در حين مراقبت از بيمار، در موقعيت هاي زير مي تواند رخ دهد

مانند مراقبت از بيمار يا (براي مدت طوالني  COVID-19متر بيمار مبتال به  2قرار گرفتن در فاصله حدود  •
  )ار در اتاق انتظار متر بيم 2ويزيت بيمار،  يا نشستن در فاصله 

 ،ترشحات عفوني ممكن است شامل خلط. COVID-19تماس مستقيم با ترشحات عفوني بيمار مبتال به  •
 .سرم، خون و قطرات تنفسي باشد

اگر تماس نزديك ايجاد شود در حالي كه فرد تمام تجهيزات حفاظت فردي توصيه شده را نپوشيده باشد، ممكن 
  .شداست در معرض خطر عفونت با

  :چگونه مي توانيد از خود محافظت نماييد
تأييد شده يا احتمالي مراقبت مي كنند، بايد از  COVID-19كاركنان بهداشت و درمان كه از بيماران با 

  :توصيه هاي زير براي پيشگيري و كنترل عفونت  پيروي كنند
 ارزيابي و ترياژ بيماران با عالئم بيماري حاد تنفسي و عوامل خطر براي COVID-19  براي به حداقل

رساندن احتمال مواجهه، با استفاده از ماسك صورت براي بيمار و در صورت امكان جداسازي آنها در 
  اتاق ايزوله

  استفاده از احتياطات استاندارد، احتياطات تماسي، احتياطات قطره اي و محافظ چشم در صورت
 تأييد شده يا احتمالي COVID-19مراقبت از بيماران با 

  رعايت بهداشت دست با مايع پاك كننده الكلي قبل و بعد از  تماس بيمار، تماس با مواد عفوني، و قبل
اگر آلودگي  دست ها به وضوح . از پوشيدن و بعد از برداشتن تجهيزات حفاظت فردي از جمله دستكش

 . ديده مي شود از صابون و آب استفاده شود

 از نحوه پوشيدن، استفاده و بيرون آوردن تجهيزات حفاظت فردي داشتن اطالعات 

  با رعايت ... انجام دادن عمليات هايي كه توليد قطرات مي كنند مانند جمع آوري نمونه، اينتوباسيون و
 .اصول پيشگيري و كنترل عفونت و استفاده از تجهيزات حفاظت فردي باشد

 بيني و دهان خودداري شود ،از تماس دست با چشم.  
  تمرين بهداشت تنفسي با سرفه يا عطسه در آرنج خم شده يا دستمال كاغذي و انداختن دستمال

 كاغذي در سطل عفوني 
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  از افراد داراي عالئم تنفسي) متر 1حداقل (حفظ فاصله اجتماعي . 

  
معرض بيماران مبتال به در صورتيكه كاركنان بهداشت و درمان در يك مركز بهداشتي و درماني در 

  . يا ترشحات آنها قرار گرفتند، حاالت مختلفي ممكن است رخ دهد) COVID-19(كروناويروس 

طبقه بندي خطر اپيدميولوژيك براي كاركنان بهداشت و درمان بدون عالمت به دنبال قرار : 1جدول 
آنها در يك مركز بهداشتي و يا ترشحات ) COVID-19(گرفتن در معرض بيماران مبتال به كروناويروس 

  و توصيه هاي نظارت و محدوديت كاري آنها ،درماني
روز پس از  14تا (نوع نظارت   مواجهه  عوامل خطر اپيدميولوژيك

  )مواجهه
محدوديت كاري براي كاركنان 
  بهداشت و درمان بدون عالمت

  ماسك صورت دارد به عنوان كنترل منبع عفونتكهCOVID19بيمارتماس نزديك طوالني با
HCP * بدون تجهيزات حفاظت

  فردي
bخطر متوسط  eروز پس از آخرين  14تا   نظارت فعال

  مواجهه از كار خودداري كند
HCP بدون ماسك صورت و

  رسپيراتور
روز پس از آخرين  14تا   نظارت فعال خطر متوسط

  مواجهه از كار خودداري كند
HCP بدون حفاظت چشم  cكم خطر  f با نظارت تفويض خود نظارت

  شده
  الزم نيست

HCP الزم نيست  خود نظارت با نظارت تفويض شده كم خطر بدون گان يا دستكش  
HCP  با پوشش تمامPPE** توصيه

به جاي رسپيراتور ماسك (شده 
  )صورت پوشيده

  الزم نيست  خود نظارت با نظارت تفويض شده  كم خطر

  ماسك صورت ندارد عنوان كنترل منبع عفونتبهكهCOVID19تماس نزديك طوالني بابيمار
HCP بدون تجهيزات حفاظت فردي  aروز پس از آخرين  14تا   نظارت فعال  پر خطر

  مواجهه از كار خودداري كند
HCP بدون ماسك صورت و

  رسپيراتور
روز پس از آخرين  14تا   نظارت فعال پر خطر

  مواجهه از كار خودداري كند
HCP روز پس از آخرين  14تا   نظارت فعال  متوسط خطر  بدون حفاظت چشم

  مواجهه از كار خودداري كند
HCP الزم نيست  خود نظارت با نظارت تفويض شده كم خطر بدون گان يا دستكش  

HCP  با پوشش تمامPPE** توصيه
به جاي رسپيراتور ماسك (شده 

  )صورت پوشيده

  الزم نيست  خود نظارت با نظارت تفويض شده  كم خطر

 
HCP=healthcare personnel * كاركنان بهداشت و درمان 

PPE=personal protective equipment ** تجهيزات حفاظت فردي 
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اعمالي كه باعث ايجاد قطرات  COVID-19به فردي اطالق مي شود كه بر روي بيمار مبتال به : پر خطر. الف 

لوله گذاري  ،احياء قلبي ريوي ،به عنوان مثال(در هوا مي شود يا در طي آن ترشحات تنفسي كنترل نمي شود 
انجام داده يا در اتاق حضور داشته است، در ) خلط ،نبواليزر درماني ،برونكوسكوپي ،بيرون زدگي ،داخل لوله

  .حافظت نمي شودبيني و دهانش م ،حاليكه كه از چشم
  
-COVIDبه فردي اطالق مي شود كه غشاي مخاطي وي طوالني در معرض بيمار مبتال به  :خطر متوسط. ب

از . اين سناريوها شامل تعامل با بيماران عالمت داري است كه از ماسك استفاده نكرده اند. قرار گرفته است 19
هوا مي شود قرار نگرفته است كم خطرتر از دسته پر  آنجا كه فرد، در معرض اعمالي كه باعث ايجاد قطرات در

  .خطر محسوب ميشود
 cبه فردي اطالق مي شود كه تعامل كوتاه با بيمار مبتال به  :كم خطرCOVID-19   يا تماس نزديك طوالني

استفاده از محافظ  چشم عالوه بر ماسك صورت، خطر . با بيماري كه از ماسك استفاده كرده، داشته است
  .هه را كاهش مي دهدمواج
به اين معني است كه كاركنان بهداشت و درمان بايد با اندازه گيري درجه حرارت خود دو بار  :خود نظارت. ج

. هوشيار باشد) گلو درد ،تنگي نفس ،مانند سرفه(در روز از تب خود را كنترل كند و در مورد بروز عالئم تنفسي 
  .ي دوره خود نظارتي، مراتب را به مسئول مربوطه اطالع دهددر صورت مشاهده تب يا عالئم تنفسي در ط

به اين معني است كه دولت يا مرجع بهداشت عمومي محلي مسئوليت برقراري ارتباط منظم : نظارت فعال. د 
گلو  ،تنگي نفس ،سرفه ،به عنوان مثال(با افرادي را كه مواجهه دارند براي ارزيابي وجود تب يا عالئم تنفسي 

توصيه  CDC، براي كاركنان بهداشت و درمان با قرار گرفتن در معرض خطر باال يا متوسط. بر عهده دارند) درد
نحوه برقراري ارتباط توسط دولت يا مقام بهداشت . مي كند كه اين ارتباط حداقل يك بار در روز انجام شود

ني يا هر وسيله ارتباطي الكترونيكي يا عمومي محلي قابل تعيين است و ممكن است شامل تماسهاي تلف
  .اينترنتي باشد

در مورد كاركنان بهداشت و درمان، نظارت فعال مي تواند توسط كارشناسي ارشد بهداشت و درمان يا كارشناس 
  .كنترل عفونت انجام شود

رتي را با به معناي آن است كه كاركنان بهداشت و درمان خود نظا: خود نظارت با نظارت تفويض شده. هـ 
در روزهايي كه كاركنان بهداشت و درمان قرار است .  نظارت مقام باالتر مثال كارشناس كنترل عفونت انجام دهد

از طرف . كار كند، مراكز درماني مي توانند اندازه گيري دما و ارزيابي عالئم را قبل از شروع كار در نظر بگيرند
ل از شروع كار، گزارش درجه حرارت و عدم وجود عالئم را به محل كاركنان بهداشت و درمان مي تواند قب ،ديگر

روشهاي ارتباطي ممكن است شامل تماسهاي تلفني يا هر وسيله ارتباطي الكترونيكي يا اينترنتي . كار ارائه دهد
  .باشد
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  وسايل حفاظت فردي  ايمن پوشيدن و خارج كردنو ترتيب نحوه  : 2جدول 
  

  )Personal Protective Equipment(فرديترتيب پوشيدن وسايل حفاظت
ازجمله احتياطات ايزوالسيون عفوني استاندارد و بر اساس راه - نوع وسايل حفاظت فردي استفاده شده با توجه به سطح احتياطات موردنياز

اسب با نوع خاص وسايل حفاظت ترتيب پوشيدن و درآوردن وسايل حفاظت فردي بايد متن. متفاوت خواهد بود -)قطره اي يا هوايي(انتقال 
  .فردي باشد

 گان-1
   .نيم تنه را از گردن تا زانوها، بازوها تا انتهاي مچ دستان بپوشانيد و پشت كمر را بپوشانيد •
  .پشت گردن و كمر را ببنديد •
  

  ماسك جراحي يا ويژه-2
  بند ها و يا كش هاي نگاهدارنده و محكم كننده ماسك بايد بدرستي در وسط سر و گردن قرار دهيد  •
قسمت باالي ماسك را به كمك قطعه محكم كننده و شكل دهنده ماسك بر روي  •

  .بيني محكم كنيد تا به فرم بيني درآيد
  .محفظه را به طور كامل بر روي صورت و زير چانه بزنيد •
 .بازدم، قرارگيري صحيح ماسك را بر روي دهان و بيني كنترل كنيد با دم و •

  

  عينك يا محافظ صورت-3
روي صورت و چشم ها قرار دهيد و تنظيم كنيد تا به طور كامل و صحيح در  •

  .محل قرار گيرد
  

 دستكش-4
  .آن قدر بكشيد تا مچ آستين، گان ايزوالسيون را كامل بپوشاند •

  .محافظت از خود و محدودكردن انتشار آلودگي، از اقدامات ايمني محيط كار استفاده كنيدلطفاً براي
  
  .ها را از صورت دور نگهداريددست•
  .سطوح لمس شده را كم كنيد •
  .دستكش را هنگام پاره شدن يا آلودگي شديد عوض كنيد •
  .دست خود را بشوييد •
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  1ي نمونه - ترتيب درآوردن ايمن وسايل حفاظت فردي 
. ه نشودراههاي متعددي براي درآوردن وسايل حفاظت فردي وجود دارد به صورتي كه لباس ها،  پوست و غشاهاي مخاطي شما با مواد بالقوه عفوني آلود

و  بيمار در آوريد ي وسايل حفاظت فردي را قبل از خارج شدن از اتاقهمهاگر ماسك پوشيده ايد، به جز آن . در اينجايك مثال ارائه  كرده ايم
 :وسايل حفاظت فردي بدين ترتيب در آورده شود.ماسك خود را بعد از ترك اتاق بيمار و بستن در آن برداريد

  دستكش ها - 1
  !قسمت خارجي دستكش ها آلوده است  •
اگر دستان شما هنگام درآوردن دستكش آلوده شد فوراً دستتان را بشوييد و يا از مواد ضدعفوني   •

  ده دست بر پايه الكل استفاده كنيدكنن
با استفاده از دست دستكش دار، قسمت كف دست دستكش دار  ديگر را بگيريد و دستكش اول را   •

  .در آوريد
  . دستكش  در آورده شده را در دست دستكش دار نگه داريد •
ونه رانگشتان دست بدون دستكش را در حد فاصل مچ دست به زير دستكش باقيمانده بلغزانيد و آن دستكش را نيز خارج كرده و در حين خروج آنرا وا •

  .هر دو دستكش را درون سطل زباله بياندازيدو  كرده برروي دستكش ديگر بكشيد
  عينك يا محافظ صورت - 2
  !قسمت خارجي عينك يا محافظ صورت آلوده است  •
اگر دستان شما هنگام درآوردن عينك يا محافظ صورت، آلوده شد فوراً دستتان را بشوييد و يا از   •

  .مواد ضدعفوني كننده دست بر پايه الكل استفاده كنيد
  ).يدمحافظ صورت را از بند آن بگير(براي برداشتن عينك دسته هاي آنرا بگيريد   •
را جهت ضد عفوني در ظروف مخصوص تعيين شده قرار ) عينك يا محافظ صورت(محافظ چشم   •

  ).درصورت يكبار مصرف بودن آن را در سطل زباله بياندازيد(دهيد 
  گان - 3
  !قسمت جلو و آستين هاي گان آلوده است  •
  .ييد و يا از مواد ضدعفوني كننده دست بر پايه الكل استفاده كنيداگر دستان شما هنگام درآوردن دستكش آلوده شد فوراً دستتان را بشو  •
  .ها با بدن شما تماس نگيرندخواهيد به گره ها برسيد آستينگره ها را باز كنيد و و مراقب باشيد كه وقتي مي •
  .يك دست خود را به قسمت داخلي گان برده و آن را از ناحيه شانه و گردن به پائين بكشيد •
  .در حين در آوردن گان آن را وارونه كنيد به نحوي كه بخش داخلي آن رو به خارج قرار گيرد  •
  .گان خارج شده از تن را لوله يا تا كنيد و آن را به داخل سطل زباله بياندازيد •

  ماسك جراحي يا ويژه - 4
  !لمس نكنيد -قسمت جلوي ماسك آلوده شده است  •
اگر دستان شما هنگام برداشتن ماسك آلوده شوند، بالفاصله دستان خود را بشوييد يا از يك ضدعفوني كننده  •

  .دست بر پايه الكل استفاده كنيد
  .باله بياندازيدابتدا بند پاييني را گرفته و آن را ازپشت سر خارج كنيد، سپس بند بااليي را گرفته و بدون لمس كردن جلو، آن را جدا كنيد و درسطل ز •
  .ي وسايل حفاظت فردي دست خود را بشوييد يا از موادضدعفوني كننده دست بر پايه الكل استفاده كنيدفوراً بعد از درآوردن همه -5

  .ها را بشوييدي وسايل حفاظت فردي، آنها را بشوييد و فورا بعد از درآوردن همهدر بين مراحل كار اگر دست ها آلوده شد، آن
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  2ي نمونه -ترتيب درآوردن ايمن وسايل حفاظت فردي 

در اينجا روش ديگري براي درآوردن ايمن وسايل حفاظت فردي بدون آلوده كردن لباس، پوست يا غشاهاي مخاطي با مواد عفوني بالقوه 
حفاظت فردي به جز ماسك ويژه را قبل تمام وسايل در صورتي كه وسايل در اثر استفاده ي مكرر ساييده شده باشد، . كنيمارائه مي

وسايل حفاظت فردي را به . ماسك ويژه را بعد از خارج شدن از اتاق بيمار و بستن در برداريد. از خارج شدن از اتاق بيمار جدا كنيد
  :ترتيب زيردرآوريد

  گان و دستكش ها -1
  !قسمت جلو و آستين هاي گان و قسمت خارجي عينك  آلوده است  •
اگر دستان شما هنگام درآوردن گان يا دستكش آلوده شد فوراً دستتان را  •

 .بشوييد و يا از مواد ضدعفوني كننده دست بر پايه الكل استفاده كنيد

لباس را درقسمت جلو بگيريد و از بدن خود بكشيد تا بندها پاره شوند و   •
  .فقط بيرون لباس را با دستان دستكش دار لمس كنيد

ن در آوردن گان آن را وارونه كنيد به نحوي كه بخش داخلي آن در حي  •
  .رو به خارج قرار گيرد و لوله يا تا كنيد

همزمان دستكش خود را هم برداريد و  ،آوريدميهمانطور كه گان را در •
ي خود لمس فقط قسمت داخلي دستكش و گان را با دست هاي برهنه

  .قرار دهيدگان و دستكش را درون ظرف زباله . كنيد
 محافظ صورتعينك يا  -2
  !قسمت خارجي عينك يا محافظ صورت آلوده است  •
اگر دستان شما هنگام درآوردن عينك يا محافظ صورت، آلوده شد فوراً   •

دستتان را بشوييد و يا از مواد ضدعفوني كننده دست بر پايه الكل استفاده 
  .كنيد

عينك يا محافظ صورت را از پشت، با بلند كردن بند آن و بدون لمس   •
 .جلوي عينك يا محافظ صورت برداريد

درصورت يكبار مصرف بودن آن (را جهت ضد عفوني در ظروف مخصوص تعيين شده قرار دهيد ) عينك يا حفاظ صورت(محافظ چشم   •
  ).را در سطل زباله بياندازيد

 ماسك جراحي يا ويژه -3

  !لمس نكنيد -جلوي ماسك آلوده شده است  •
بالفاصله دستان خود را بشوييد يا  ،اگر دستان شما هنگام برداشتن ماسك آلوده شوند •

  .از يك ضدعفوني كننده دست بر پايه الكل استفاده كنيد
ابتدا بند پاييني را گرفته و آنرا از پشت سر خارج كنيد، سپس بند بااليي را گرفته و  •

  .بدون لمس كردن جلو آن را جدا كنيد و  در سطل زباله بياندازيد
ي وسايل حفاظـت فـردي دسـت خـود را بشـوييد يـا از       فوراً بعد از درآوردن همه -4

  .نيدموادضدعفوني كننده دست بر پايه الكل استفاده ك

هـا را  ي وسـايل حفاظـت فـردي، آن   ها را بشوييد و فورا بعد از درآوردن همـه در بين مراحل كار اگر دست ها آلوده شد، آن
  .بشوييد
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متناسب با گروه هدف يا بيمار، نوع فعاليت و در هر يك از ) PPE(نوع وسايل حفاظت فردي : 3جدول 
  درماني مكان هاي مربوط به ارائه خدمات بهداشتي 

  
گروه هدف يا  فعاليت  و يا پروسيجر *PPEنوع 

 بيماران

  محيط

 مراكز بهداشتي درماني

 بيمارستان

  دستكش، گان، ماسك جراحي
 )عينك يا محافظ صورت(محافظ چشم 

  مراقبت مستقيم از
 COVID-19بيماران مبتال به 

كاركنان بهداشت و 
  درمان

 اتاق بيمار

  استاندارد يا معادل آنFFP2 يا N95 رسپيراتور
 پيشبند، محافظ چشم، دستكش، گان

  فرايند هاي توليد كننده آئروسل
-COVIDدربيماران مبتال به 

19 

  گان، ماسك جراحي
  دستكش ضخيم مخصوص كار

در صورت وجود خطر پاشيدن  مواد آلي (محافظ چشم 
 چكمه يا كفش كار بسته، )يا مواد شيميايي

 

  ورود به  اتاق
 COVID-19بيماران مبتال به 

 

  خدمات نظافت

  ورود به  اتاق دستكش، گان، ماسك جراحي
 COVID-19بيماران مبتال به 

 

   مالقات كننده ها

PPE الزم نيست 

  
  هر فعاليتي كه منجر به

تماس با بيماران مبتال به 
COVID-19 نمي شود. 

 كليه كارمندان

 

همه فضاهاي انتقال 
راهرو ها، (بيمار 
 ...)ها و  بخش

غربالگري مقدماتي كه شامل   .الزم نيست  PPEحفظ حداقل فاصله يك متر، 
 **تماس مستقيم نيست 

 

كاركنان بهداشت و 
 درمان

 ترياژ

  حفظ حداقل فاصله يك متر
 .ماسك جراحي اگر بيمار تحمل مي كند

بيمار با عالئم  هرگونه فعاليت
 تنفسي

PPE  بيمار بدون عالئم  هرگونه فعاليت .الزم نيست
 تنفسي

  دستكش، گان، ماسك جراحي
در صورت وجود خطر پاشيدن  مواد آلي (محافظ چشم 

 كار با نمونه هاي تنفسي

 

 آزمايشگاه تكنسين آزمايشگاه
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گروه هدف يا  فعاليت  و يا پروسيجر *PPEنوع 
 بيماران

  محيط

 )يا مواد شيميايي

PPE  فعاليت هاي اداري كه شامل   .الزم نيست
تماس با بيماران مبتال به 

COVID-19 نمي شود.  

 كارمندانكليه 

  
  فضاهاي اداري

  مراكز خارج بيمارستاني

كاركنان بهداشت   معاينه بيمار با عالئم تنفسي  محافظ چشم، دستكش، گان، ماسك جراحي
 ودرمان

  اتاق مشاوره

PPE مطابق استاندارد و ارزيابي خطر 

  
كاركنان   معاينه بيمار بدون عالئم تنفسي

بهداشت 
 ودرمان

بيمار با عالئم   هرگونه فعاليت  تحمل كندماسك جراحي اگر بيمار 
  تنفسي

PPE  بيمار بدون عالئم   هرگونه فعاليت  .الزم نيست
 تنفسي

  گان، ماسك جراحي
  دستكش ضخيم مخصوص كار

در صورت وجود خطر پاشيدن  مواد آلي (محافظ چشم 
  )يا مواد شيميايي

  چكمه يا كفش كار بسته

  بعد و بين
  مشاوره با بيماران

 عالئم تنفسيبا 

  

  خدمات نظافت

  .ارائه ماسك جراحي اگر بيمارتحمل كند
بالفاصله بيمار را به اتاق ايزوله و يا اتاق جدا به دور از 

اگر اين امكان پذير نيست، اطمينان از . ديگران منتقل كنيد
  متر از ساير بيماران 1فاصله حداقل 

بيمار با عالئم   هرگونه فعاليت
  تنفسي

  اتاق انتظار

PPE  بيمار بدون عالئم   هرگونه فعاليت  الزم نيست
 تنفسي

PPE  كليه كارمندان  فعاليت هاي اداري  الزم نيست 

  
  فضاهاي اداري

غربالگري مقدماتي كه شامل   .الزم نيست  PPEحفظ حداقل فاصله يك متر، 
 تماس مستقيم نيست

 

كاركنان بهداشت و 
 درمان

  ترياژ
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گروه هدف يا  فعاليت  و يا پروسيجر *PPEنوع 
 بيماران

  محيط

  حفظ حداقل فاصله يك متر
 .جراحي اگر بيمار تحمل مي كند ماسك

بيمار با عالئم  هرگونه فعاليت
 تنفسي

PPE  بيمار بدون عالئم  هرگونه فعاليت .الزم نيست
 تنفسي

  115اورژانس 

انتقال بيمار مشكوك به  محافظ چشم، دستكش، گان، ماسك جراحي
COVID-19  به بيمارستان

 معين

كاركنان بهداشت و 
 درمان

خودرو آمبوالنس و 
 انتقال

فقط رانندگي و فضاي رانندگي  .الزم نيست  PPEحفظ حداقل فاصله يك متر، 
 .از محل بيمار جداست

 راننده

كمك به سوار و خارج كردن   محافظ چشم، دستكش، گان، ماسك جراحي
-COVIDبيمار مشكوك به 

  از آمبوالنس 19
فقط رانندگي و فضاي رانندگي   ماسك جراحي

 .بيمار جدا نيستاز محل
بيمار مشكوك به  انتقال به بيمارستان معين .ماسك جراحي در صورتيكه تحمل كند

COVID-19 
  گان، ماسك جراحي

  دستكش ضخيم مخصوص كار
در صورت وجود خطر پاشيدن  مواد آلي (محافظ چشم 

  )يا مواد شيميايي
 چكمه يا كفش كار بسته

تميز كردن بعد و بين انتقال 
-COVIDبيماران مشكوك به 

  به بيمارستان معين 19

  خدمات

  
   



 

  انجمن علمي پزشكي اجتماعي ايران
  
  

١٢ 
 

References  
 
 Ppe E, Director-general WHO. Rational use of personal protective equipment for 
coronavirus disease 2019 ( COVID-19 ). 2020;2019(February):1–7. 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html 
Updated March 10, 2020 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients.html 
Updated March 10, 2020 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html 
Updated March 7, 2020 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-
recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavi
rus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html 
Updated March 10, 2020 

 
 
  


