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ها و همچنين توضيحات نيست و هيچ تعهد قانونی جدیدی ایجاد نمی کند. تنها شامل توصيه قانون استاندارد یای پيش رو راهنما  فایل

نظر گرفته شده اند. قانون   سالم درایمن و  ی ها برای کمک به کارفرمایان در تأمين محل کار  است. این توصيه   استانداردهای ایمنی و بهداشتی

ایت موازین و مقررات ایمنی و بهداشتی می کند که توسط قانون ایمنی و بهداشت شغلی یا به ایمنی و بهداشت شغلی، کارفرمایان را ملزم به رع

ای کارمندان خود  محل کاری عاری  قانون کارفرمایان را ملزم می کند تا براین وضع شده اند.عالوه بر این ، بند وظيفه عمومی  OSHAاختصار

  آسيب جسمی جدی به آنها می شود فراهم کنند.ات شناخته شده که احتماالً منجر به مرگ یا  از خطر

 مقدمه .1

ایجاد می شود. این ویروس از   SARS-CoV-2( یک بيماری تنفسی است که در اثر ویروس COVID-19یا ) 2019بيماری ویروس کرونا 

،   COVID-19ت بين المللی رش یافته است. بسته به شدت تأثيرااز کشورهای دیگر جهان از جمله ایاالت متحده گست کشور چين به بسياری

می تواند بر همه جنبه های زندگی روزمره از جمله سفر ، تجارت ، گردشگری ، تهيه مواد   -رسيدن به سطح همه گيری -شرایط شيوع آن 

، برای تمامی  ، مشتریان و عموم مردم  کارمندانبر مشاغل ،  COVID-19برای کاهش تأثير شرایط شيوع غذایی و بازارهای مالی تأثير بگذارد.

ی کرده اند  کارفرمایان الزم است تا جهت مواجهه با این ویروس برنامه ریزی کنند. برای کارفرمایانی که قبالً برای همه گيری آنفلوانزا برنامه ریز

عرض قرار گرفتن  ن است تنها شامل بروزرسانی برنامه های قبلی آنها برای مقابله با خطرات خاص در ممکم COVID-19، برنامه ریزی برای 

در مقایسه با   SARS-CoV-2قرار می گيرند ، مسيرهای انتقال و سایر ویژگيهای منحصر به فرد  19-این ویروس ، منابعی که در معرض کووید

خود را تا حد ممکن   کارمندانانی که خود را برای مواقع همه گيری آماده نکرده اند ، باید خود و رمای کارف، ویروسهای آنفلوآنزا باشد. در مقابل 

می تواند منجر به بروز  ناکامی شود زیرا کارفرمایان تالش می کنند چالش   مداومبرای مواجهه با شرایط شيوع آماده کنند .فقدان برنامه ریزی 

همه گيری قرار  ی که ممکن است به اندازه کافی برای شغلهایی که ممکن است تحت شرایط کارمندانو  را با منابع نا کافی COVID-19های 

را بر اساس   COVID-19( این راهنمایی برنامه ریزی شده OSHA، حل کنند.اداره ایمنی و بهداشت شغلی ) دیده نشده اندگيرند، آموزش 

کنترل های   نعتی تهيه کرده است. این امر بر لزوم توجه کارفرمایان بر اجرایروشهای سنتی پيشگيری از عفونت و شيوه های بهداشت ص

( و همچنين مالحظات مربوط به این کار متمرکز شده است.این راهنمایی برای  PPEسی ، اداری و کار و تجهيزات محافظت شخصی ) مهند 

نمایی برنامه ریزی شده برای شناسایی سطح ریسک در  این راه باید از کارمنداناهداف برنامه ریزی در نظر گرفته شده است. کارفرمایان و 

-COVIDونه کنترل مناسب برای اجرا استفاده کنند. راهنمایی های دیگری نيزممکن است جهت تغيير شرایط شيوع محيط کار و تعيين هرگ

انسانی وسالمت ایاالت متحده برای کنترل و   ، از جمله اطالعات جدید در مورد ویروس ، انتقال آن و اثرات آن الزم باشد.مراکزخدمات 19

 و شيوع جهانی ارائه می دهد:   COVID-19آخرین اطالعات را در مورد  (  CDCپيشگيری پيشگيری از بيماریها )

www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov 

 و کارفرمایان ارائه می دهد:    کارمنداناطالعات ویژه ای را برای    OSHA COVID-19  وب سایت

www.osha.gov/covid-19 

ماهيتی جنبه مشاوره و از نظر محتوا جنبه اطالع رسانی دارد. این راهنما یک استاندارد یا آیين نامه نيست ، و تعهدات قانونی    این راهنما از نظر

یا قانون ایمنی و بهداشت حرفه ای را تغيير   OSHAاستانداردهای جدیدی را نيز ایجاد نمی کند وهمچنين تعهدات موجود ایجاد شده توسط 

یا   OSHA، کارفرمایان باید مطابق با استانداردهای ایمنی و بهداشت و مقررات صادر شده یا اجرا شده توسط  OSHانون نمی دهد. مطابق ق

 زم می کند تا برای کارمندان خود  محل کاری  ان را ملکارفرمای  OSHAباشند. عالوه بر این ، بند وظيفه عمومی    OSHAبرنامه دولتی مصوب  

www.osha.gov/covid-19
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  OSHAعاری از خطرات شناخته شده ، که احتماالً منجر به مرگ یا آسيب جسمی جدی می شوند ، فراهم کنند. برنامه های دولتی مصوب 

مؤثر   OSHAهمان اندازه قوانين مربوط به ممکن است دارای استانداردها ، مقررات و سياست های اجرایی باشد که متفاوت از ، اما حداقل به 

 عات بيشتر ، طبق برنامه ،  برنامه دولت خود را بررسی کنيد. است. برای اطال

 COVID-19درباره  .2

 COVID-19عالئم 

می شود ، می تواند باعث بيماری از سطح خفيف تا شدید و در بعضی موارد ،    COVID-19، ویروسی که باعث    SARS-CoV-2عفونت با  

آلوده به ویروس گزارش کرده اند که عالئمی غير ازتنگی نفس  نده باشد. عالئم معموالً شامل تب ، سرفه و تنگی نفس هستند. برخی از افراد  کش

  COVID-19، عالئم    CDC. سایر افراد ، که از آنها به عنوان موارد بدون عالمت یاد می شود ، به هيچ وجه عالئمی نداشتند.براساس  داشته اند

 ظاهر شود. با این ویروس  روز پس از مواجهه    14روزتا    2است از حداقل  کن  مم

 انتشار می یابد COVID-19چگونه 

ناشی از قرار گرفتن در معرض حيوانات آلوده بوده اند، اما افراد آلوده می توانند    COVID-19ی مبتال به  اگرچه به احتمال زیاد اولين موارد انسان

SARS-CoV-2  تصور می شود این ویروس عمدتا از فرد به فرد دیگر گسترش می یابد ، از جمله:  راد منتقل کنندرا به دیگر اف. 

 ( سانتی متر  183  ر حدودبين افرادی که با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند )د ■

یا بينی افرادی که در همان    از طریق قطرات تنفسی که از طریق سرفه  یا عطسه  فرد آلوده توليد می شود. این قطرات می توانند در دهان ■

 نزدیکی هستند یا احتماالً از طریق ریه ها استنشاق می شوند فرود بيایند. 

روی آن است و سپس لمس کردن دهان ، بينی یا احتماالً چشمان خود    SARS-CoV-2که  ممکن است فرد با لمس کردن یک سطح یا شیء  

صور می شود که افرادی که  بيشترین عالمت را دارند )به  اصلی انتقال این ویروس باشد.ت  شود، اما بعيد است که این راه  COVID-19،مبتال به  

عنوان مثال تب ، سرفه ویا تنگی نفس( بيش از همه عامل انتقال هستند.در برخی ازموارد نيز ممکن است شيوع ویروس پيش از بروز عالئم در  

رش شده است ، اما همچنان به نظر نمی رسد که این  عالمت با کروناویروس جدید گزا  ش هایی از این نوع انتقال بدونافراد ممکن باشد. گزار

اصلی ترین شيوه انتشار ویروس باشد.اگرچه ایاالت متحده اقدامات بهداشت عمومی را برای محدود کردن شيوع ویروس اعمال کرده است ، اما  

را    COVID-19آخرین اطالعات در مورد انتقال    CDCخواهد داشت.وب سایت  تقال فرد به فرد همچنان ادامه  به احتمال زیاد برخی موارد ان

 ارائه می دهد: 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ about/transmission.html 

 گذار باشدری تأثیر کا محیطمی تواند در  COVID-19چگونه شیوع  .3

می شود ، پتانسيل شيوع گسترده را دارد.در شرایطی که با    COVID-19، ویروسی که باعث    SARS-CoV-2وانزا ،  س های آنفل مشابه ویرو

  گسترش گسترده فرد به فرد ویروس مواجه هستيم ، مناطق مختلف ایاالت متحده و سایر کشورها ممکن است همزمان اثراتی را ببينند. در

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
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( ایجاد شده است ، مورفولوژی فراساختاری را نشان می دهد که CDCکه در مراکز کنترل و پيشگيری از بيماری ها )  تصویراین  

نمایش گذاشته شده است. توجه داشته باشيد که زائده هایی که سطح به    Coronavirus Novel 2019 (2019-nCoV)توسط  

،در دید ميکروسکوپی تاجی را نشان می هد که پيرامون ویریون است . این ویروس به عنوان علت    احاطه کرده اندبيرونی ویروس را  

 خته می شود. شيوع بيماری تنفسی که برای اولين بار در ووهان چين کشف شد شنا 

 

 

 نی باشد. در نتيجه ، مکانهای کاری ممکن است موارد زیر را تجربه کنند:آن ممکن است یک رویداد طوال  صورت عدم وجود واکسن ، شيوع

غيبت.کارمندان ممکن است غيبت داشته باشند چون بيمارند، مراقب اعضای بيمار خانواده هستند، اگر مدارس یا مراکز مراقبت روزانه    ■

ند، افراد با ریسک ابتالی باال و در معرض خطر در خانه دارند برای مثال فردی دارای نقص  کودکانشان تعطيل باشند مراقب کودکان خودهست

 ه دليل ترس از قرار گرفتن در معرض ابتالی به ویروس ترس از آمدن به محل کار خود را دارند. ایمنی ؛ یا ب

عفونت )به عنوان مثال ، دستگاه تنفس( به احتمال زیاد  تغيير در الگوهای تجاری. تقاضای مصرف کننده برای موارد مربوط به پيشگيری از   ■

شتری به کاالهای دیگر رو به کاهش باشد. مصرف کنندگان همچنين ممکن است به دليل  لی که ممکن است عالقه مافزایش می یابد ، در حا

جوم جمعيت خرید کنند و یا برای  الگوهای خرید خود را تغيير دهند. مصرف کنندگان ممکن است در ساعات خارج از ه  COVID-19شيوع  

خود نشان دهند و یا سایر گزینه ها را ترجيح دهند ، مانند خدمت  دمات تحویل در منزل از  کاهش تماس با افراد دیگر ، تمایل بيشتری به خ 

دهد بدون تَرک  می   ای که نوعی خدمت در کسب و کارهای گوناگون است که به مشتریان اجازهسواره یا بدون پياده شدن یا خرید پنجره 

 خودرو، محصوالت مورد نياز خود را از پنجره فروشگاه خریداری کنند.  

قرار دارند ممکن است با یا بدون اطالع    COVID-19ل منقطع. محموله هایی که از مناطق جغرافيایی که به شدت تحت تأثير  عرضه / تحوی  ■

 لغو شود.   تحویل آنها  قبلی با تأخيرتحویل شوند و یا

شان می دهد که توسط  ( ایجاد شده است ، مورفولوژی فراساختاری را ن CDCکه در مراکز کنترل و پيشگيری از بيماری ها )  زیر  یرتصو

Coronavirus Novel 2019 (2019-nCoV)    به نمایش گذاشته شده است. توجه داشته باشيد که زائده هایی که سطح بيرونی ویروس را

نشان می هد که پيرامون ویریون است . این ویروس به عنوان علت شيوع بيماری تنفسی که سکوپی تاجی را  ،در دید ميکرو  احاطه کرده اند

 خته می شود. ای اولين بار در ووهان چين کشف شد شنا بر
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 به کاربرند  SARS-CoV-2مراحلی که همه کارفرمایان می توانند برای کاهش خطر مواجهه کارمندان با     .4

، ویروس    SARS-CoV-2در این بخش اقدامات اساسی که هر کارفرما می تواند برای کاهش خطر در معرض قرار گرفتن کارمندان در برابر  

در محل کار خود انجام دهد را بيان ميکند.  بخشهای بعدی این فایل راهنما مشاغل را با توجه به ميزان ریسک ابتال    COVID-19عامل ایجاد  

س به سطوح  کم ، متوسط ، زیاد و بسيار باال طبقه بندی کرده و توصيه های ویژه ای را برای کارفرمایان و کارمندان در رده های  به این ویرو

 د. خاص ریسک ارائه می ده

 برنامه آمادگی و پاسخگویی به بیماری های عفونی تهیه کنید 

امات  ه بيماری عفونی ایجاد کنيد که می تواند راهنمای مناسبی جهت اقداگردر حال حاضر بيماری وجود ندارد ، یک برنامه آمادگی و پاسخ ب

فدرال ، ایالتی ، محلی پایدار بمانيد و در نظر بگيرید که  باشد. به راهنمایی های آژانس های بهداشت و درمان    COVID-19محافظتی در برابر  

اراستفاده کرد.برنامه ها باید سطوح ریسک مرتبط با کارگاهها و  چگونه می توان از آن توصيه ها و منابع در برنامه های خاص در محل ک

بپردازند. چنين مالحظاتی ممکن است شامل موارد    ظر قرار دهند و به آنشغلهای مختلف  را که کارمندان در آنها مشغول کار هستند را مدن

 زیر باشد: 

 گيرند ، از جمله:  در معرض بيماری قرارممکن است کارمندان    SARS-CoV-2کجا ، چگونه واز چه منابع ایجاد    ■

ند )به عنوان مثال ، مسافران بين  عموم مردم ، مشتریان و همکاران؛ وافراد بيمار یا افرادی که در معرض خطرباالیی از ابتال به عفونت قرار دار

داشتی که در معرض آسيب های محافظت  بازگشته اند( ، کارمندان مراقبت های به  COVID-19المللی که از مکان هایی با انتقال گسترده  

 هستند.19-ای قرار گرفته اند ، یا افرادی که مشکوک به داشتن کوویدنشده  

 جتماع عوامل خطر غير شغلی در خانه و محيط ا  ■

 عوامل خطر فردی کارمندان )به عنوان مثال ، سن باالتر ؛ وجود شرایط مزمن پزشکی از جمله مشکالت نقص ایمنی؛ بارداری(.   ■

 کنترل الزم برای مقابله با آن خطرات.  ■

نتيجه شيوع بيماری ایجاد شود    توصيه های فدرالی ، ایالتی ، محلی را در مورد تهيه برنامه های احتمالی برای موقعيت هایی که ممکن است در

 ، دنبال کنيد ، مانند: 

 . کارمندانافزایش نرخ غيبت    ■  

 ور و سایر اقدامات در جهت کاهش در معرض قرار گرفتن ر، کاهش حجم کار، ارائه خدمات از راه دنياز به  دوری از اجتماع ، جابجایی کا  ■

ی کار کمتر ، از جمله کارکنان آموزش متقابل در مشاغل مختلف به منظور ادامه  هایی برای انجام کارهای اساسی با تعداد نيرو گزینه     ■  

 فعاليت یا ارائه خدمات جابجایی.

 تحویل های با تأخير    های تأمين  یا  قطع زنجيره    ■

در محل کار    SARS-CoV-2در برابر    کارمندانرای کاهش خطردر معرض  قرار گرفتن   را نيز ب کارفرمایان باید برنامه های دیگری  همچنين  
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 به کار گيرند. خود  

 برای اجرای اقدامات اساسی پیشگیری از عفونت آماده شوید 

لزوم ، کليه   مات اساسی درجهت  پيشگيری از عفونت بستگی دارد. در صورتاز کارمندان به تأکيد بر اقدا  برای بيشتر کارفرمایان ، حمایت

 کارفرمایان باید شيوه های بهداشتی و کنترل عفونت ، از جمله:  

های خود را بشویند.اگر  ، مشتریان و بازدیدکنندگان دست  کارمندانشستشوی مکرر و کامل دست ، از جمله در نظر گرفتن محلی برای اینکه    ■

 کل را تهيه کنيد.ال   ٪60آب  در دسترس نباشد ، پاک کننده های حاوی حداقل  صابون و  

 را تشویق کنيد در صورت بيمار بودن در خانه بمانند.   کارمندان  ■

 . کارمندان را به رعایت رفتارهای تنفسی از جمله پوشاندن دهان و بينی هنگام سرفه و عطسه  تشویق کنيد    ■

 تجهيز مشتریان و عموم مردم با ظروف زباله      ■

ه دور( و ساعات  ارفرمایان باید بررسی کنند که آیا می توانند سياست ها و روش هایی مانند کارگاههای قابل انعطاف )مانند ارتباط از راک ■

ارات بهداشتی محلی و منطقه ای توصيه کند فاصله کاری انعطاف پذیر )به عنوان مثال ، شيفت های مبهم( را ایجاد کنند تا در صورتيکه اختي

 را افزایش دهند.  فيزیکی بين کارمندان با یکدیگر و کارمندان با دیگران  

 ميزها ، دفاتر یا سایر ابزارها و تجهيزات کار همکاران خودداری کنيد.  در صورت امکان کارمندان از استفاده از تلفنها ،  ■

کردن سطوح ، تجهيزات و سایر عناصر محيط کار را حفظ کنيد. در   تميز کردن معمولی و ضد عفونی  روشهای منظم نظافت ، از جمله  ■

رچسب های مواد ضد عفونی کننده مورد تأیيد سازمان حفاظت  هنگام انتخاب مواد شيميایی تميز کننده ، کارفرمایان باید اطالعات مربوط به ب

مورد بررسی قرار دهند. محصوالت با ادعای پاتوژن های    اتوژن های ویروسی نوظهور را( را با ادعاهای مربوط به پEPAاز محيط زیست )

ها موثرتر باشند. دستورالعمل های  بوده وبرای کشتن ویروس    SARS-CoV-2انتظار می رود ضد    EPAویروسی نوظهور تأیيد شده توسط  

( دنبال  PPEه )به عنوان مثال ، غلظت ، روش کاربرد و زمان تماس ،  سازنده را برای استفاده از همه محصوالت تميز کننده و ضد عفونی کنند

 کنيد.

 در صورت نیاز، سیاست ها و روشهایی را برای شناسایی سریع و جداسازی افراد بیمار تهیه کنید 

دیگرافراد در یک محل کار  ایی سریع و جداسازی افراد آلوده یک اقدام مهم برای محافظت از کارمندان، مشتریان ، بازدید کنندگان و  شناس  ■

 است. 

 را تحت نظر داشته باشند.  COVID-19کارفرمایان باید به کارکنان خود نظارت کنند تا عالئم و نشانه های     ■

در کارکنان    COVID-19هایی را برای کارکنان تهيه کنند تا در صورت بيمار بودن و یا داشتن عالئم  کارفرمایان باید سياست ها و روش  ■

 را گزارش دهند. موارد  

را دارند ، سياستها و روشهایی را تدوین کنند و به    COVID-19در صورت لزوم ، کارفرمایان باید برای جدا کردن فوری افرادی که عالئم    ■
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 افراد آلوده را به مکانی دور از دیگر کارکنان، مشتریان و سایر بازدید کنندگان منتقل کنيد.  کارکنان آموزش دهند.

محل های کار دارای اتاق های مخصوص ایزوله نيستند ، اما مکان هایی با درهای بسته می تواند به عنوان اتاق های ایزوله  تا    بيشتر  اگرچه   ■

 کار خارج نشدند در نظر گرفته شود. زمانی که افراد مشکوک به بيماری از محل  

باشد ، باید اقداماتی انجام داد. در صورت امکان و    COVID-19  برای محدود کردن انتشار ترشحات تنفسی شخصی که ممکن است مبتال به  ■

بپوشد. توجه: ماسک  در دسترس بودن ، ماسک صورت تهيه کنيد و از فرد بخواهيد در صورتی که تحمل پوشيدن ماسک را داشته باشد آن را  

که برای    PPEیا شخص بيمار دیگر نباید با    صورت )که به آن ماسک جراحی یا سایر اصطالحات مشابه نيز گفته می شود( بر روی بيمار

است اشتباه گرفته شود. این ماسک می تواند جلوی انتشار ترشحات تنفسی عفونی )به عنوان مثال بينی و دهان فرد( در صورت   کارمندان

 وجود را بگيرد. 

ه دارید  رای موارد تایيد شده ویروس هستند نگرا به طور جداگانه از افرادی که دا  COVID-19در صورت امکان ، افراد مشکوک به داشتن   ■

مخصوصا در مکانهایی که غربالگری پزشکی ، تریاژ یا فعاليتهای بهداشتی چه با ساختار دائمی مانند دیوار یا    -انتقال بيشتر جلوگيری شود  تا از  

 اتاق مجزا و یا موانع موقت مانند ورقه های پالستيکی انجام می شود . 

 زوله را محدود کنيد.رودی به محل ایتعداد پرسنل و  ■  

پا( با یک بيمار یا در تماس طوالنی مدت ویا  مکرر با چنين اشخاصی با استفاده    6در تماس نزدیک  )به عنوان مثال در فاصله    کارمنداناز    ■

اس نزدیک یا طوالنی  آنها شامل تمی که فعاليت  کارمندانمحافظت کنيد.    PPEاز کنترل های اضافی مهندسی و اداری ، شيوه های کار ایمن و  

يمار است ، در بخشهای بعدی با توجه به ریسک ابتال به دسته های متوسط و بسيار زیاد یا زیاد تقسيم بندی شده و بيشتر  و مکرر با افراد ب

 مورد بحث قرار می گيرند. 

 ر توسعه ، پیاده سازی و برقراری ارتباط با توجه به انعطاف پذیری و حفاظت محل کا

 در خانه بمانند.   به طور مداوم کارمندان بيمار را ترغيب کنيد که  ■

اطمينان حاصل کنيد که قوانين مربوط به مرخصی کارکنان بيمار انعطاف پذیربوده و مطابق با راهنمایی های بهداشت عمومی باشد و    ■

 کارکنان به این قوانين آگاهی الزم را داشته باشند. 

د درمورد اهميت در خانه ماندن کارکنان بيمار و ترغيب آنها  با شرکت شما در ارتباط هستنمندان قراردادی و موقت  با شرکتهایی که با کار  ■

 در مورد وضع قوانين غير تنبيهی مرخصی کارکنان  مذاکره کنيد.

بهداشتی برای کارمندان مبتال به    برای تأیيد صحت بيماری یا بازگشت به محل کار کارکنان ، نيازی به ارائه گواهی از طرف مراکز خدمات ■

نيست، زیرا دفاتر و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی ممکن است بسيار شلوغ باشند و قادر به ارائه چنين اسناد و مدارکی    بيماری حاد تنفسی

 در این شرایط نباشند. 

د  ای خانواده بيمار خود مراقبت کنند. کارفرمایان بایحفظ سياستهای منعطف که به کارمندان اجازه می دهد در خانه بمانند تا از اعض    ■

 بدانند که تعداد بيشتری از کارمندان ممکن است برای مراقبت از کودکان بيمار یا سایر اعضای خانواده خود در خانه بمانند. 
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  CDCنها دارند. به راهنمایی های موقت  تشخيص دهيد که کداميک از کارکنان با اعضای خانواده بيمار نياز به خانه ماندن برای مراقبت از آ  ■

 در خانه ها و مناطق مسکونی مراجعه کنيد:  COVID-19از انتشار    برای جلوگيری

  www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html . 

از نگرانی های کارکنان درمورد دستمزد ، مرخصی ، ایمنی ، سالمتی و سایر مواردی که ممکن است در اثر شيوع بيماری های عفونی ایجاد    ■

شود آگاه باشيد. ارائه آموزش مناسب ، قابل استفاده و مربوط به کارکردهای شغلی و بهداشت و ایمنی کارکنان، از جمله اقدامات بهداشتی  

( امری ضروری می باشد. کارکنان آگاه که در محل کار احساس امنيت کنند  PPEاستفاده از هرگونه کنترل در محل کار )از جمله  و  مناسب  

 کمتر احتمال دارد که غيبت غيرضروری داشته باشند. 

های بهداشتی ایالتی و محلی برای    با شرکتهای بيمه )به عنوان مثال ، آنهایی که خدمات سالمتی برای کارمندان ارائه می دهند( و آژانس ■

 در ارتباط باشيد.   COVID-19در صورت بروز شيوع  ارائه اطالعات به کارکنان و مشتریان در مورد مراقبت های پزشکی  

 ازی کنید کنترل های محل کار را پیاده س

ا روشهای کنترل خطرات محل کار را انتخاب  استفاده می کنند ت  "سلسله مراتب کنترل"متخصصان ایمنی و بهداشت شغلی از چارچوبی به نام  

 یک خطر این است که بطور منظم آن را از محل کار خارج کنيد ، نه اینکه به کارکنان متکیکنند. به عبارت دیگر ، بهترین راه برای کنترل  

  ر وجود ندارد ، مؤثرترین اقدامات، زمانيکه امکان از بين بردن خط  COVID-19باشيد تا ميزان مواجهه آنها را کاهش دهيد.در حين شيوع  

  حفاظتی )ذکر شده از مؤثرترین تا کمترین کارآیی ها(: کنترل های مهندسی ، کنترل های اداری ، شيوه های کار ایمن )نوعی کنترل اداری( ،

ی شود هر یک مزایا و معایبی  هستند. زمانيکه سهولت اجرا ، اثربخشی و هزینه بری هر کدام از انواع روشهای کنترل در نظر گرفته م  PPEو  

ضروری خواهد بود.عالوه بر انواع کنترل    SARS-CoV-2رکنان در معرض  دارند. در بيشتر موارد ، ترکيبی از اقدامات کنترل برای محافظت از کا

-SARSگيری از عفونت  برای کارفرمایان و کارکنان استراتژی های پيش  CDCکه در ادامه مورد بحث قرار می گيرند ، راهنمایی  محل کار ،  

CoV-2  :را برای اجرا در مکان های کاری فراهم می کند 

www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/specific-groups/guidance-business-response.html . 

 ی مهندسیکنترل ها 

کنترل های مهندسی شامل جداسازی کارمندان از خطرات مرتبط با کار است. در مکانهای کاری که برای کارکنان مناسب است ، این نوع  

ه بر رفتار کارمند، کاهش می دهد و می تواند مقرون به صرفه ترین راه حل برای اجرای آن باشد.  کنترلها مواجهه با مخاطرات را بدون تکي

 شامل موارد زیر است:   SARS-CoV-2ل های مهندسی برای  کنتر

 نصب فيلترهای هوا با راندمان باال. ■

 افزایش ميزان تهویه در محيط کار. ■

 نده عطسه. نصب ابزارهایی مانند گاردهای پالستيکی پاک کن ■

 ( برای ارائه ی خدمات به مشتریان. drive-through windowنصب پنجره خدمات سواره ) ■

www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
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ه فشار منفی تخصصی در برخی از محيطها ، مانند روشهای توليد ذرات معلق در هوا )مثالً اتاقهای جداسازی عفونت هوایی در  ویته ■

 شکافی تخصصی در مورد مردگان(.   تنظيمات مراقبت های بهداشتی و عمليات مربوط به کالبد

 کنترل های اداری 

تغييراتی در سياستهایشان برای کاهش یا  کارفرما دارد. به طور معمول ، کنترل های اجرایی  کنترل های اجرایی نياز به اقدام توسط کارمند یا  

 عبارتند از:   SARS-CoV-2به حداقل رساندن در معرض خطر قرار گرفتن کارکنان دارند. نمونه هایی از کنترل های اجاریی برای  

 بيمار برای ماندن در خانه.  انکارمند تشویق   ■

ان، ارباب رجوع و مشتریان با جایگزینی جلسات چهره به چهره با ارتباطات مجازی و اجرای کار از راه  تماس بين کارکن  به حداقل رساندن ■

 دور در صورت امکان. 

یک زمان معين می شود و به آنها امکان  ایجاد روزهای جایگزین یا شيفت های اضافی که باعث کاهش تعداد کل کارمندان یک مرکز در   ■

 ز یکدیگر حفظ کنند.حفظ یک هفته کاری کامل در محل ، فاصله خود را ا  می دهد ضمن

 را در موارد زیر بررسی کنيد:  CDCدر جریان است. مرتباً ميزان هشدار سفر    COVID-19قطع سفر غيرضروری به مکانهایی که شيوع    ■

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers . 

 تدوین برنامه های ارتباطات اضطراری ، از جمله مرکز پاسخگویی به نگراینيهای کارکنان و ارتباطات مبتنی بر اینترنت ، در صورت امکان.   ■

 (. PPEآداب سرفه و مراقبت   و رفتارهای محافظتی به کارکنان )به عنوان مثال ،    COVID-19ارائه  آموزش به روز و آموزشهای مرتبط با   ■

ی که نياز به استفاده از لباس محافظ و تجهيزات دارند روشهای صحيح پوشيدن ، استفاده از لباس ودرآوردن لباس در زمينه  کارمندانبه   ■

 کنان باشد. آنها را آموزش دهيد. موارد آموزشی باید به آسانی قابل فهم و در سطح زبان و سواد مناسب برای همه کار  وظایف فعلی

 تمرینات کار ایمن 

شيوه های کار ایمن انواع کنترل های اداری است که شامل روش هایی برای کار ایمن و مناسب است که برای کاهش مدت زمان ، فرکانس یا  

 ند از: عبارت  SARS-CoV-2فتن در معرض خطر مورد استفاده قرار می گيرد. نمونه هایی از شيوه های کار ایمن برای  شدت قرار گر

تأمين منابع و محيط کاری که موجب ارتقاء بهداشت شخصی می شود. به عنوان مثال  دستمال کاغذی، سطل زباله بدون لمس ، صابون   ■

درصد ، ضد عفونی کننده و حوله یکبار مصرف را برای کارمندان برای تميز کردن سطوح کار    60دست ، دستمال حاوی الکل با حداقل الکل  

 نيد.خود فراهم ک

از به شستن منظم دست یا استفاده از مایع ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل. کارکنان هميشه هنگام کثيف و چرک شدن پوست و یا  ني ■

 (، باید دستها را بشویند. PPEپس از دست زدن به تجهيزات محافظت شخصی )

 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers
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 (PPEتجهیزات محافظت شخصی ) 

مؤثرتر هستند ، ممکن است در شرایط    SARS-CoV-2رساندن احتمال ابتال به     ر به حداقلدر حالی که کنترل های مهندسی و اداری د  

خاص برای جلوگيری از قرار گرفتن در معرض ابتال ، تجهيزات محافظت شخصی نيز نيازباشد. در حالی که استفاده صحيح از تجهيزات  

ا نباید جایگزین دیگر راهکارهای پيشگيری شود. نمونه هایی  ک کند ، اممحافظت شخصی می تواند به جلوگيری از مواجهه با برخی از موارد کم

از تجهيزات محافظت شخصی عبارتند از: دستکش ، عينک ، سپر صورت ، ماسک صورت و محافظ تنفسی ، در صورت مقتضی. در حين شيوع  

شاغل یا وظایف شغلی ممکن  ی براساس م، توصيه هایی برای تجهيزات محافظت شخصی اختصاص  COVID-19یک بيماری عفونی ، مانند  

است بسته به موقعيت جغرافيایی ، ارزیابی ریسک ابتالی کارکنان و اطالعات مربوط به اثربخشی تجهيزات محافظت شخصی در جلوگيری از  

محافظت  د تجهيزات  را به طور مرتب برای به روزرسانی در مور  CDCو    OSHAتغيير کند. کارفرمایان باید وب سایت های    COVID-19شيوع  

 شخصی توصيه شده بررسی کنند. 

 انواع تجهيزات محافظت شخصی باید: 

 براساس خطری که برای کارگر ایجاد می شود ، انتخاب شود.   ■

 شود. به روزرسانی    متناسب با شرایط کار بوده و در صورت نياز نيز  ■

 در صورت لزوم به طور مداوم و مناسب پوشيده شود.   ■

 ظم مورد بازرسی ، نگهداری و جایگزینی قرار گيرد.به طور من  در صورت لزوم  ■

 برای جلوگيری از آلودگی خود ، دیگران یا محيط زیست  به درستی از بين رفته ، تميز ویا ذخيره شود.  ■  

هند. انواع تجهيزات  نها قرار دکارفرمایان موظفند تجهيزات حفاظتی فردی مورد نيازرا برای تأمين امنيت کارکنان در حين انجام کار در اختيار آ

در حين کار و کارهایی دارد که ممکن است    SARS-CoV-2بستگی به خطر ابتال به    COVID-19حفاظتی فردی مورد نياز در هنگام شيوع  

ر می کنند  و از بيماران و یا افراد مشکوک به بيماری  کا  سانتی متر  183منجر به مواجهه شود. کارکنان، شامل کسانی که در فاصله زیر  

 دارند: ماسک    را انجام می دهند ، نياز به استفاده از    افرادی که فرآیند توليد آئروسل

باید در محيط مورد    حتی قوی تر از آنیا    N95( تایيد کرده که استفاده از ماسک صورت    NIOSHایمنی و بهداشت شغلی )مؤسسه ملی    ■

 OSHA   ،29 CFRفس  آموزش و امتحانات پزشکی قرار گرفته اند.به استاندارد حفاظت از تناستفاده قرار گيرد که مورد آزمایشات مناسب ،  

 کنيد  به آدرس زیر مراجعه  1910.134

   www.osha.gov/laws-regs/regulations/ standardnumber / 1910 / 1910.134 

یکبار مصرف ، استفاده از دستگاه های دیگر تنفسی که محافظت بيشتری دارند و راحتی کار را     N95در صورت عدم دسترسی به ماسک   ■

 / N / R، یا    R / P95   ،N / R / P99نان فراهم می کنند ضروری است. انواع دیگر ماسک تنفسی قابل قبول عبارتند از:ماسکهای   برای کارک

P100  ت تصفيه کننده هوا انعطاف پذیربا قابليت پوشانندگی تمام یا نيمی از صورت، با فيلترهای مناسب ، ماسک تصفيه هوای  ، ماسک صور

( . برای بهينه سازی منابع تنفسی به راهنمای  SAR( با راندمان باال و یا دستگاه هوارسان )HEPAتر بازدارنده ذرات ریز )( با فيلPAPRقوی  )

CDC / NIOSH    کنيد: مراجعه 

www.osha.gov/laws-regs/regulations/
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www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy  . 

ها که از ماسکهای تنفسی صورت درجه ی محافظت بيشتری دارند را برای فعاليتهایی در نظر بگيرید که    SARها یا  PAPRاستفاده از   ■

، برخی از روش های دندانپزشکی ، جمع آوری نمونه های تهاجمی ،  احتماالً باعث ایجاد ذرات معلق در هوا می شوند ، )به عنوان مثال ،  سرفه  

 انتریفيوژ(. منفجر شدن پيپت ها ،پر کردن سرنگ ، س

زمانی استفاه کنيد که هم به حفاظت از تنفس و هم محافظت در برابر مایعات خونی و دیگر ترشحات بدن نياز    N95از ماسک جراحی    ■

 دارید. 

جلوگيری شود. طراحی برخی از ماسکهای  ماسکورت روی ماسک تنفسی پوشيده شود تا از آلودگی شدید  همچنين ممکن است محافظ ص   ■

ا برآمدگی رو به جلو )سبک اردک( ممکن است پوشيدن این ماسکها در زیر محافظ صورت را دشوار سازد. اطمينان حاصل کنيد که تنفسی ب

 نمی شود. ماسکسپر صورت مانع جریان هوا از طریق  

  OSHA’s Respiratory Protection eToolملی مانند عملکرد ، تناسب ، توانایی ضد عفونی ، دفع و هزینه را در نظر بگيرید.  عوا   ■

اطالعات اساسی را در مورد ماسکهای تنفسی از قبيل نيازهای پزشکی ، نگهداری و مراقبت ، آزمایش مناسب ، برنامه های محافظت از تنفس و  

 اشند: در اختيار شما قرار می دهد که ممکن است برای کارفرمایان در آموزش کارکنان در این زمينه مفيد بماسکاستفاده اختياری از  

www.osha.gov/SLTC/ etools/respiratory 

 مراجعه کنيد به:  NIOSHهمچنين برای راهنمایی بيشتر در مورد ماسک تنفسی  

www.cdc.gov/niosh/topics/respirators . 

و  آموزش مربوط به ابزارهای تنفسی باید به موارد مربوط به انتخاب ، کاربرد ، دفع مناسب یا ضد عفونی ، بازرسی در مورد آسيب ، نگهداری  

      مراجعه کنيد به:ات بيشتر  برای اطالعمحدودیت های تجهيزات حفاظت از تنفس بپردازد.  

www. osha.gov/SLTC/respiratoryprotection . 

به   NIOSH  "منطق انتخاب دستگاه تنفسی"بستگی دارد. به    COVID-19به نوع قرار گرفتن در معرض و الگوی انتقال    ماسکشکل مناسب  

 وبسایت زیر مراجعه کنيد:  

www. cdc. gov/niosh/docs/2005-100/default.html 

OSHA  "  حفاظت تنفسیeTool"    وبسایت زیر: در 

www.osha.gov/ SLTC/etools/respiratory . 

 .را دنبال کنيد  OSHAاستانداردهای موجود  

ی که هيچ اعمال شود.در حال  SARS-CoV-2ممکن است برای محافظت از کارکنان در معرض خطر و عفونت با    OSHAاستانداردهای موجود  

ممکن است برای جلوگيری از مواجهه شغلی با    OSHAوجود ندارد ، برخی از الزامات    SARSCoV-2ای مواجهه با  بر  OSHAاستاندارد خاص  

www.osha.gov/SLTC/
www.cdc.gov/niosh/topics/respirators
www.osha.gov/
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SARS-CoV-2   :اعمال شود. از جمله مهمترین آنها عبارتند از 

فس تاکيد  ت از چشم و صورت و محافظت از تنبه استفاده از دستکش ، محافظ   OSHA (PPE)استانداردهای تجهيزات محافظت شخصی    ■

 دارد. وبسایت زیر را ببينيد:

www.osha.gov/laws-regs/regulations/ standardnumber/1910#1910_Subpart_I  . 

اده ازماسکهای تنفسی نياز دارند ،  یا جایی که کارفرمایان به استف  در صورت نياز به استفاده از ماسکهای تنفسی برای محافظت از کارکنان-

( اجرا کنند. وبسایت زیر را  CFR 1910.134  29کارفرمایان باید یک برنامه جامع حفاظت از تنفس را مطابق با استاندارد حفاظت تنفسی )

 مشاهده کنيد:

www.osha.gov/lawsregs/regulations/standardnumber/1910/1910.134  . 

( ، که به 1)الف( )   USC 654  29،    1970( در سال  OSHA( قانون ایمنی و بهداشت شغلی )1)الف( )   5بند وظيفه عمومی ، بند  ■

عاری از خطرات شناخته شده ای که می تواند منجر  را اختصاص دهند اشتغال ،  اشتغال و مکانی  "کارفرمایان نياز دارد تا به هر یک از کارکنان

 وب سایت زیر را ببينيد:"به مرگ یا آسيب جسمی جدی شود.  

www. osha. gov/laws-regs/oshact/completeoshact  . 

که    ان و سایر مواد عفونی استکه برای مشاغلی که در معرض  خون انس   OSHA (29 CFR 1910.1030)استاندارد پاتوژن های خونی  ■

شود نمی باشد.  با این حال ، مفاد استاندارد چارچوبی ارائه می دهد که ممکن    SARS-CoV-2معموالً شامل ترشحات تنفسی  که باعث انتقال  

اندارد نيستند کمک  است به کنترل برخی منابع ویروس ، از جمله قرار گرفتن در معرض مایعات بدن )مانند ترشحات تنفسی( که مطابق است

 ز وبسایت زیر دیدن کنيد:کند. ا

www.osha.gov/laws-regs/ regulations/standardnumber/1910/1910.1030 . 

از مواد شيميایی  ضوابط و معيارهای مربوط به صدمات و بيماریها وخطرات مربوط به استفاده    OSHAدر بخش دیگری از استاندارهای  ■

 ه ممکن است در ضد عفونی کننده ها باشد می پردازد. برای اطالعات بيشتر از وبسایت زیر دیدن کنيد:خطرناک ک

  www.osha.gov/SLTC/covid-19/standards.html . 

 قرار گرفتن کارکنان   SARS-CoV-2 ویروس در معرضریسک طبقه بندی  .5

بسيار زیاد تا زیاد ، متوسط    وحقرار گرفتن کارکنان در حين شيوع این بيماری ممکن است از سطح    SARS-CoV-2ریسک شغلی در معرض  

االً به  از افرادی که احتم   سانتی متر  183یا پایين متفاوت باشد.ميزان ریسک تا حدی به نوع صنعت بستگی دارد ، نياز به تماس در فاصله  

SARS-CoV-2  ده شده اند یا مشکوک به آلوده شدن به آن هستند یا نياز به تماس مکرر یا طوالنی با افراد بيمار یا مظنون به داشتن  آلو

وظایف شغلی را به چهار سطح در معرض    OSHAاست.برای کمک به کارفرمایان در تعيين نکات احتياطی مناسب ،    SARS-CoV-2عفونت با  

باال ، زیاد ، متوسط و پایين. هرم خطر شغلی چهار سطح  در معرض خطر قرار گرفتن را به شکل هرمی  کرده است: ریسک بسيار    خطر تقسيم

با توزیع احتمالی خطر را نشان دهد.بيشتر کارکنان آمریکایی احتماالً در معرض خطرسطح پایين )احتياط( یا سطح خطر متوسط قرار  می  

www.osha.gov/laws-regs/regulations/
www.osha.gov/lawsregs/regulations/standardnumber/1910/1910.134
www.osha.gov/laws-regs/
www.osha.gov/SLTC/covid-19/standards.html
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 گيرند. 

 ر زیاددر معرض خطر بسیا

  COVID-19طر بسيار زیاد کسانی هستند که پتانسيل باالیی برای قرار گرفتن در معرض منابع شناخته شده یا مشکوک  مشاغل در معرض خ 

 در طی مراحل خاص پزشکی ، بعد از مرگ یا آزمایشگاه دارند. کارکنان این گروه عبارتند از:  

کان ، پيراپزشکان ، تکنسين های فوریت های پزشکی( که با  ، پرستاران ، دندانپزش  کارکنان بهداشت و درمان )به عنوان مثال پزشکان  ■

کی ،  روشهای درمانی توليد ذرات معلق در هوا )مثالً لوله گذاری ، روش های القاء سرفه ، برونکوسکوپی ها ، برخی روش ها و معاینات دندانپزش 

 روبرو هستند.  19-دو یا نمونه های تهاجمی( بر روی بيماران مبتال به کووی

را انجام می دهند )به    COVID-19نل بهداشت و درمان آزمایشگاههایی که کار نمونه گيری از بيماران شناخته شده یا مشکوک  به  پرس■

 (. COVID-19عنوان مثال ، دستکاری نمونه ها در بيماران شناخته شده یا مشکوک به  

دهند ، که عموماً در معرض  توليد ذرات معلق در هوا هستند و روی اجساد افرادی کار می  کارکنان سردخانه که کالبد شکافی را انجام می  ■

 مبتال بوده و یا مشکوک بوده اند.   COVID-19کنند که مشخص شده است هنگام مرگشان  به  

 در معرض خطر زیاد 

  COVID-19ابع شناخته شده یا مشکوک به  ه پتانسيل باالیی برای قرار گرفتن در معرض منمشاغل در معرض خطر زیاد کسانی هستند ک

 دارند. کارکنان این گروه عبارتند از: 

اران  کارمندان  پشتيبانی مراکز بهداشت )مثالً پزشکان ، پرستاران و سایر کارکنان بيمارستان که باید وارد اتاق بيماران شوند( در معرض بيم■

تی این کارکنان روشهای توليد ذرات معلق در هوا را روی این بيماران انجام  به  قرار دارند. )توجه: وقCOVID-19یا مشکوک    شناخته شده

 می دهند ، ميزان خطر مواجهه آنها بسيار باال می رود.( 

که در وسایل    COVID-19به    کارکنان حمل و نقل پزشکی )به عنوان مثال ، اپراتورهای  آمبوالنس( بيماران شناخته شده یا مشکوک■

 حرکت هستند.   نقليه محصور در حال

 مبتال بوده و یا مشکوک بوده اند.   19-درگير در مرحله آماده سازی و تدفين اجساد افرادی که به کووید  کارمندان■

 خطر مواجهه متوسط 

( با افرادی که ممکن  سانتی متر  183مشاغل در معرض خطر متوسط شامل مواردی هستند که نياز به تماس مکرر و  یا نزدیک )در فاصله  

آلوده باشند دارند ، اما دربين بيماران شناخته شده یا مشکوک به کووید نيستند.در نواحی بدون انتقال مداوم ،    SARS-CoV-2به  است  

بازگردند.در    COVID-19خطر ممکن است در تماس مکرر با مسافرانی باشند که از مکانهای بين المللی با انتقال گسترده  کارکنان این گروه  

روس در جامعه در حال انتقال است ، کارکنان این گروه ممکن است با عموم مردم ارتباط برقرار کنند )به عنوان مثال ، در  نواحی که این وی

 ا نيروی انسانی باال و ...(. مدارس ، محيط های کاری ب



                                            

15 
 

رانيا ياجتماع يپزشک يانجمن علم  

 گروه در معرض خطر کمتر )نیاز به احتیاط( 

ندارند و همچنين    SARS-CoV-2س با افراد شناخته شده یا مشکوک  به  مشاغل در معرض خطر پایين تر مواردی هستند که نيازی به تما

 روه حداقل ارتباط شغلی با مردم و سایر همکاران را دارند. ( با عموم مردم ندارند. کارکنان این گسانتی متر  183تماس نزدیک مکرر )فاصله  

 کرد دیان چه بامحافظت از کارمند ی قرار دارند: برا یکمتر یکه در معرض خطرابتال  یمشاغل .6

مراحلی را که همه کارفرمایان می توانند برای کاهش  "برای کارکنانی که در تماس مکرر با عموم مردم نيستند، کارفرمایان باید دستورالعمل  

بخش این جزوه دنبال کنند و اقدامات کنترلی الزم که در این    7، در صفحه   "استفاده کنند  SARS-CoV-2خطر مواجهه کارکنانشان با  

 شده است را اجرا کنند.  توضيح داده  

 کنترل های مهندسی

کنترل های مهندسی اضافی برای کارکنانی که در گروه کم خطر هستند توصيه نمی شود. کارفرمایان باید اطمينان حاصل کنند که کنترل 

 گرفته شده است ادامه می یابد. از قبل در نظر    های مهندسی ، در صورت وجود ، برای محافظت از کارکنان از سایر خطرات شغلی ، همانطور که

 کنترل های اداری 

به طور مداوم پيگيری کرده و از دسترسی تمامی کارکنان به آن    COVID-19مطالب مربوط به بهداشت عمومی را در مورد توصيه های    ■

 را بررسی کنيد.  CDC COVID-19اطالعات اطمينان حاصل کنيد. به طور مستمر وبسایت 

website: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov  . 

 با کارکنان همکاری کنيد.  COVID-19برای تعيين ابزارهای مؤثر در به اشتراک گذاری اطالعات مهم مربوط به    ■

 تجهیزات حفاظت شخصی 

ر خطر ابتال به ویروس هستند توصيه نمی شود. در صورت وجود ، کارکنان  رض کمتتجهيزات حفاظت شخصی مازاد برای کارکنانی که در مع

 باید از وسایل حفاظت شخصی که معموالً برای سایر کارهای شغلی خود استفاده می کردند، استفاده کنند.

 کرد دیمحافظت از کارمندان چه با یقرار دارند: برا متوسطی یکه در معرض خطرابتال  یمشاغل .7

مراحلی را که همه "در معرض خطر متوسط ابتال به ویروس قرار دارند ، کارفرمایان باید دستورالعمل    کارمندانای کاری که  در محيطه

کنند و اقدامات  این جزوه دنبال    7، در صفحه    "استفاده کنند  SARS-CoV-2کارفرمایان می توانند برای کاهش خطر مواجهه کارکنان با  

 در این بخش شرح داده شده است. کنترلی الزم د راین مرحله  

 کنترل های مهندسی

 نصب جایگاههای فيزیکی مانند گاردهای عطسه پالستيکی  در صورت امکان.   ■

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
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 کنترل های اداری 

ماسک صورت را برای کارمندان بيمار و مشتریان برای جلوگيری از پخش ترشحات تنفسی آنها در نظر بگيرید تا زمانی که آنها از محل کار  

شوند )یعنی برای ارزیابی پزشکی / مراقبت پزشکی یا بازگشت به خانه(.در صورت کمبود ماسک ، می توان از یک محافظ صورت  با   خارج

مجدد  که قابل ضد عفونی کردن باشد می تواند یک روش قابل قبول برای محافظت در برابر انتقال قطرات تنفسی افراد    قابليت استفاده

 / CDCسازی استفاده ازماسکهای تنفسی ، که در مورد استفاده از ماسک های جراحی صحبت شده است ، به راهنمایی  بيمارباشد.برای بهينه  

NIOSH  نيد. در وبسایت زیر مراجعه ک 

www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy 

ه سازید و از مشتریان بيمار بخواهيد تا ارتباط خود را با کارکنان به حداقل برسانند تا زمانيکه سالمت  آگا  COVID-19مشتریان را از عالئم  ■

در فروشگاه هایی که مشتریان بيمار    COVID-19ی که می توان انجام داد وجود عالئم و نشانه هایی در مورد  خود را بازیابند، از جمله اقدامات

در پيام های خودکار در زمان دریافت    COVID-19به عنوان مثال داروخانه ها( و یا اطالعات مربوط به  ممکن است به آنها مراجعه کنند )

 نسخه به بيماران ارسال شود. 

 لزوم ، دسترسی مشتریان و عموم مردم به محل کار را محدود کنيد ، یا دسترسی به مناطق خاص کار را محدود کنيد.در صورت   ■

ای ، ارتباطات  داقل رساندن تماس چهره به چهره در نظر بگيرید )به عنوان مثال ، خدمت سواره یا خرید پنجره راهکارهایی را برای به ح■

 دور(.مبتنی بر تلفن ، کار از راه  

 در دسترس بودن غربالگری پزشکی یا منابع بهداشتی دیگر کارکنان )به عنوان مثال ، پرستار در محل ، خدمات از راه دور(. ■

 (PPEفظت شخصی ) تجهیزات محا

، عواملی مانند عملکرد ، تناسب ، توانایی ضد عفونی ، دفع و هزینه را در نظر بگيرید. بعضی اوقات ، در مواردی که مجبور    PPEهنگام انتخاب  

یکبار    PPEنسبت به    PPEبه استفاده مکرر برای مدت طوالنی از ابزار حفاظت شخصی هستيم، ممکن است یک نوع گرانتر و با دوام تر از  

را انتخاب کند که از کارکنان خاص در محل کار خود محافظت کند.کارکنانی که در    PPE. هر کارفرما باید ترکيبی از  مصرف ارزان تر تمام شود

معرض خطر متوسط قرار دارند ممکن است نياز به استفاده از دستکش ، لباس ، ماسک صورت و / یا محافظ صورت یا عينک داشته باشند.  

خطر ابتالی متوسط در گروههای شغلی مختلف متفاوت بوده ، نتایج ارزیابی کارفرما و انواع مواجهه    برای کارکنان در معرض  PPEوه های  گر

  کارکنان با همان شغل خاص  نيز این مسئله را به خوبی نشان می دهد.در موارد نادری که کارکنان دراین دسته از ریسک قرار دارند نياز به

این جزوه آغاز شده است ، مراجعه کنيد و جزئيات بيشتری در مورد   14که در صفحه    PPEبخش  از ماسک تنفسی پيدا می کنند، به  استفاده  

 ماسک تنفسی به دست آورید. برای به روزترین اطالعات ، به وبسایت زیر مراجعه کنيد:

www.osha.gov/covid-19 . 

 کرد دیمحافظت از کارمندان چه با یقرار دارند: برا باالیی یکه در معرض خطرابتال  یلمشاغ .8

مراحلی که همه کارفرمایان می  "در محيطهای کاری که کارکنان در معرض خطر ابتالی زیاد و یا بسيار زیاد قرار دارند، کارفرمایان باید از  

این جزوه آورده شده است و اقدامات    7پيروی کنند که در صفحه    "تفاده کنند اس  SARS-CoV-2توانند برای کاهش خطر مواجهه کارکنان با  

www.cdc.gov/
www.osha.gov/covid-19
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 کنترلی که در این بخش شرح داده شده اند را به کار برند. 

 کنترلهای مهندسی 

رد  مواطمينان حاصل کنيد که سيستم های کنترل مناسب هوا در مراکز درمانی نصب و نگهداری می شوند. برای توصيه های بيشتر در    ■

 مراجعه کنيد به وبسایت:   "دستورالعمل های کنترل عفونت محيطی در مراکز بهداشتی و درمانی"سيستم های کنترل هوا ، به  

  www. cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5210a1.htm . 

CDC ■    توصيه می کند که افراد مبتال بهCOVID-19  ( در صورت وجود در  ستشناخته شده و یا مشکوک)یعنی شخصی که تحت بررسی ا

 ( قرار بگيرند. AIIRیک اتاق ایزوله از نظر انتقال عفونت هوایی )

و یا مشکوک به ابتال از اتاقهای ایزوله استفاده کنيد. برای    COVID-19در صورت وجود مواردی از انتقال ترشحات عفونی بيماران مبتال به    ■

يات الزم دیگر بعد از مرگ این افراد را از بقيه جدا سازید. راهنمایی های پس از مرگ  ملکارهای مربوط به بعد از مرگ ، کالبدشکافی و یا ع

CDC    :را دروبسایت زیر دنبال کنيد 

www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html 

OSHA    همچنين راهنمایی هایی را برای کارهای بعد ازمرگ در مورد بيماران مبتال بهCOVID-19    :در وب سایت  خود ارائه می دهد

www.osha.gov/covid-19 . 

استفاده    COVID-19ه از نمونه های بيماران مبتال  یا مشکوک به  اد هنگام استف  3از اقدامات احتياطی ویژه مرتبط با ایمنی زیستی سطح  

ایمنی زیستی در "(  HHSکنيد. برای کسب اطالعات بيشتر در مورد سطوح ایمنی زیستی ، با بخش بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده )

 . مشورت کنيد.  www.cdc.gov/biosafety/ publications/bmbl5در     "آزمایشگاههای ميکروبيولوژیکی و زیست پزشکی

 کنترلهای اداری 

اگر در یک مرکز مراقبت های بهداشتی کار می کنيد ، برای شناسایی و ایزوله کردن  افراد آلوده و محافظت از کارکنان مرکز، دستورالعمل    

 کنيد. های موجود و استانداردهای عملی را دنبال  

)به عنوان مثال ، گروه بندی(     COVID-19ن و اجرای سياست هایی که باعث کاهش مواجهه می شود ، از جمله گروه بندی بيماران  تدوی■

 در صورتی که اتاقهایی برای ایزوله آنها وجود نداشته باشد. 

که عالئم تنفسی دارند از ماسک های یکبار  درمانی ، در صورتياز بيماران و اعضای خانواده آنها درخواست کنيد تا هنگام ورود به مرکز   ■

 مصرف صورت استفاده کنند.

 را جدی بگيرید.   COVID-19نظارت پزشکی پيشرفته بر کارکنان در هنگام شيوع  ■

شده را به  ، از جمله آموزش های اوليه و روتين و آموزشهای به روز    COVID-19آموزش خاص شغلی را در مورد جلوگيری از انتقال  ■

 ارائه دهيد.   کارکنان

www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
www.osha.gov/covid-19
www.cdc.gov/biosafety/
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 اطمينان حاصل کنيد که پشتيبانی روانی و رفتاری برای مقابله با استرس کارکنان در دسترس است.  ■

 تمرینات کار ایمن 

ها قرار  امکانات  ضروری را که ممکن است پرسنل در حين کار به دليل دور بودن از تجهيزات ثابت بهداشتی نياز داشته باشند در اختيار آن   ■

 % الکل. 60د ژلهای شستشوی دست با حداقل  دهيد مانن

 (PPEتجهیزات محافظت شخصی ) 

ز به  اکثر پرسنلی که در معرض خطر ابتالی زیاد یا بسيار باال  قرار دارند ، بسته به وظایف شغلی و ميزان خطراتی که با آن مواجه هستند نيا

دارند.کسانی که از نزدیک با بيمار )یا در تماس با آنها و یا در  اسکمیا ماسک صورت یا  پوشيدن دستکش ، لباس ، محافظ صورت یا عينک ، و  

  PPEهستند باید ماسک تنفسی بپوشند . در این موارد ، بخش    SARS-CoV-2پا( قراردارند ، یا به احتمال زیاد مشکوک به عفونت    6فاصله  

درباره ماسک تنفسی ارائه می دهد.برای اطالعات بيشتر و به  که جزئيات بيشتری  این جزوه آغاز شده است را مشاهده کنيد ،    14که در صفحه  

 روزتر وبسایت زیر را مشاهده کنيد: 

www.osha.gov/covid-19  . 

از به محافظت  تجهيزات حفاظت شخصی می توانند متفاوت باشند ، به ویژه برای کارکنان آزمایشگاهها یا سردخانه ها، که ممکن است ني

بيشتری در برابر خون ، مایعات بدن ، مواد شيميایی و سایر موادی که ممکن است در معرض آن قرار گيرند داشته باشند. تجهيزات حفاظت  

ابل  ل لباس های پزشکی / جراحی ، لباسهای مقاوم در برابر مایعات ، پيش بندها یا سایر لباسهای محافظ یکبار مصرف یا قشخصی اضافی  شام

همچنين راهنمایی   OSHAاستفاده مجدد می باشند. گانها باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا مناطقی که نياز به محافظت دارند را بپوشاند.  

 ستفاده ازتجهيزات حفاظت شخصی در وب سایت خود ارائه می دهد:  های جدیدی را برای ا 

www.osha.gov/covid-19 

 مناسب تهيه کنند.   PPEو سایر زباله های عفونی را دفع می کنند نيز باید آموزش داده شوند و    PPEتوجه: کارگرانی که  

 ندگی می کنند یا در سطح بین المللی مسافرت می کنند کارکنانی که در خارج از کشور ز .9

در    "مسافران مشاغل"ا برای تجارت بين المللی سفر می کنند ، باید با بخش  کارفرمایان  کارکنانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و ی

مشورت کنند ، همچنين پيوندهایی به روز شده تر از آن نيز در    OSHA COVID-19 (www.osha.gov/covid-19)صفحه وبسایت  

 آدرسهای زیر آورده شده است: 

 

   CDCر  هشدارهای سف   ■

  www.cdc.gov/ coronavirus/2019- ncov/ travelers   

 (: DOSمشاوره سفر وزارت امور خارجه ایاالت متحده ) ■

www.osha.gov/covid-19
www.osha.gov/covid-19
www.osha.gov/covid-19
www.cdc.gov/
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travel. state.gov 

ر زندگی می کنند حتی در نمی تواند آمریکایی هایی را که در مسافرت یا برای زندگی در خارج از کشو  DOSکارفرمایان باید با کارکنانی که  

، سفر به داخل    COVID-19به آنها داروها یا وسایل الزم رابرسانند، ارتباط برقرار کنند .با تغيير شرایط شيوع    COVID-19صورت بروز شيوع  

دولتها با اعمال اقدامات  یا خارج از کشور ممکن است امکان پذیرنباشد ، ایمن نبوده و یا از نظر پزشکی توصيه نشود. همچنين به احتمال زیاد  

انایی  پاسخ خواهند داد ، و همچنين تو  COVID-19بهداشتی عمومی که باعث محدود شدن حرکت داخلی و بين المللی می شود ، به شيوع  

ریزی مناسبی  دولت ایاالت متحده برای کمک به آمریکایی ها در این کشورها را محدودتر می کنند. مهم است که کارفرمایان و کارکنان برنامه  

 داشته باشند ، زیرا ممکن است در صورت وخيم تر شدن شرایط شيوع در مناطق خاص ، این اقدامات بسيار سریع انجام شود. 

 شتر برای اطالعات بی .10

رین  بهترین منبع اطالعات هستند. آگاهی از آخ   COVID-19آژانس های دولتی فدرال ، ایالتی و محلی در صورت بروز بيماری عفونی مانند  

تحوالت و توصيه ها بسيار مهم است ، زیرا ممکن است راهنمایی های خاصی براساس شرایط شيوع بيماری تغيير کند. در زیر چندین وب 

 برای دسترسی به جدیدترین و دقيق ترین اطالعات وجود دارد:  سایت پيشنهادی

 وب سایت مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای: 

www.osha.gov 

 وب سایت مراکز کنترل و پيشگيری از بيماری ها: 

www. cdc.gov   

 انستيتوی ملی ایمنی و بهداشت شغلی

  :www.cdc.gov/niosh 

 OSHAکمک ها ، خدمات و برنامه های   .11

OSHA   بق قانون  اطالعات زیادی برای کمک به کارفرمایان در انجام وظایف خود طOSHA    دارد. برنامه ها و خدمات مختلفOSHA    می

 داشتی کمک کنند.  توانند به کارفرمایان در شناسایی و تصحيح خطرات شغلی و همچنين بهبود برنامه ایمنی و به

 ایجاد برنامه ایمنی و بهداشت 

ای کارفرمایان ، تعداد و شدت جراحات و بيماریهای  برنامه های ایمنی و بهداشتی سيستمهایی هستند که می توانند ضمن کاهش هزینه ها بر

 محل کار را به ميزان قابل توجهی کاهش دهند. برای اطالعات بيشتر وبسایت زیر را بررسی کنيد:

www.osha.gov/safetymanagement 

 هماهنگی متخصصان 

، برنامه های آموزشی کوتاه درباره خطرات خاص یا حقوق و مسئوليت    OSHAدر مورد استانداردهای    می توانند  OSHA  هماهنگیمتخصصان  

www.osha.gov
www.cdc.gov/niosh
www.osha.gov/safetymanagement
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 ، و اطالعاتی در مورد منابع کمک های اضافی به کارفرمایان و کارکنان ارائه دهند.   OSHAهای  

 طالعات بيشتر وبسایت زیر را مطالعه کنيد: برای ا

www.osha.gov/complianceassistance/ca 

 خدمات مشاوره ایمنی و بهداشت بدون هزینه در سایت برای مشاغل کوچک 

مشاوره های بدون هزینه و محرمانه ای را برای مشاغل کوچک و متوسط در همه ایالت ها با اولویت اول به    OSHAبرنامه مشاوره در محل  

ئه می دهد. خدمات مشاوره در محل جدا از اجرای قانون است و منجر به مجازات یا استناد نمی شود. برای اطالعات بيشتر  سایتهای پر خطر ارا

 وبسایت زیر را مطالعه کنيد:

  www. osha. gov/consultation 

 OSHAو دستيابی به سالمت  طبق برنامه مشاوره ، برخی از کارفرمایان نمونه ممکن است درخواست مشارکت در برنامه تشخيص ایمنی  

(SHARP)    کنند. سایت هایی که شناسهSHARP    را دریافت می کنند در بازه زمانی معتبر بودن گواهينامهSHARP  از بازرسی های برنامه  

 ریزی شده معاف هستند.  

 برنامه های تعاونی 

OSHA  گری و سایر سازمان ها می توانند با  برنامه های همکاری را ارائه می دهد که بر اساس آن مشاغل ، گروه های کارOSHA    همکاری

مراجعه    www.osha.gov/cooperativeprogramsکنند. برای کسب اطالعات بيشتر در مورد هر یک از برنامه های زیر ، به وبسایت  

  کنيد.

 مشارکت و اتحادهای استراتژیک 

، انجمن های حرفه ای یا بازرگانی ،    کارمندانفراهم می کند تا با کارفرمایان ،    OSHAفرصتی را برای    OSHA (OSP)بردی  مشارکتهای راه

با گروه ها همکاری می کند تا ابزارها و منابع    OSHAسازمان های کارگری و / یا سایر ذینفعان عالقمند همکاری کند. از طریق برنامه اتحاد ،  

و کارفرمایان در مورد حقوق و    ارمندانکو کارفرمایان به اشتراک گذاشته شود ، و به    کارمندانبه اشتراک بگذارد تا با    کمک به انطباق را

 مسئوليت های آنها آموزش دهد.  

 ( VPPبرنامه های حفاظت داوطلبانه )

VPP    بهداشتی مؤثری را اجرا کرده اند و ميزان  ی را در بخش خصوصی و آژانس های فدرال که برنامه های ایمنی و  کارمندانکارفرمایان و

 ط ملی برای صنایع مربوطه می دانند ، تشخيص می دهد.آسيب و بيماری را پایين تر از حد متوس

 آموزش ایمنی و بهداشت شغلی  .12

  مکان در سراسر ایاالت متحده برای ارائه دوره های مربوط به  37در    OSHAمرکز آموزش موسسه آموزش    26با    OSHAشرکای  

عال هستند. برای کسب اطالعات بيشتر در مورد دوره  و مباحث ایمنی و بهداشت شغلی به هزاران دانش آموز در سال ف  OSHAاستانداردهای  

www.osha.gov/complianceassistance/ca
www.osha.gov/cooperativeprograms
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رانيا ياجتماع يپزشک يانجمن علم  

 های آموزشی ، به وبسایت زیر مراجعه کنيد.

  www. osha.gov/otiec . 

 OSHAآموزشی  منابع .13

OSHA    کليه  ارئه داده استدر یافتن و جلوگيری از خطرات محل کار    کارمندانمایان و  برای کمک به کارفررا  آموزشی    منابعانواع مختلفی از .

. رایگان است. برای  www.osha.gov/ebooksو     www. osha. gov/publicationsدر وبسایت آن به نشانی    OSHAانتشارات  

 ( تماس بگيرید.  6742)  OSHA-321-800-1سفارش نشریات همچنين می توانيد با شماره  

کارفرمایان و متخصصان ایمنی و بهداشت می توانند برای اطالع و پيشگيری از خطرات محل کار ، برای عضویت در خبرنامه آنالین  

QuickTakes    تازه هایبار ثبت نام کرده و ماهانه ازآخرین اخبار در مورد    2با انتشار ماهانه  OSHA   ایت زیر  ی ثبت نام ، به ساطالع یابند. برا

 مراجعه کنيد.  

www. osha.gov/quicktakes . 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  یمن ی اداره امنتشر شده توسط  Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19در این فایل راهنما ترجمه ای برگرفته از فایل  پی نوشت: مطالب ارائه شده

های مورد نياز تمامی مشاغل در مواجهه  است . اميد است متن مذکور در راستای انتقال معنا و مفهوم مرجع اصلی و راهنمایی در زمينه ی گام OSHAیا به اختصار  متحدهی ایاالت بهداشت حرفه ا

تصرف در  د. قابل ذکر است که برخی از مطالب به طور مستقيم مربوط به سرویسهای ارائه شده به شهروندان امریکایی می باشد اما به دليل عدم دخل وراهگشای هموطنان باش 19-با بيماری کووید

 فابل اصلی تمامی مطالب عينا ترجمه شده اند. 

www.osha.gov/ebooks

