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   مقدمه:

کروناووررو هااوخهناونه بزهگی ازه یهوررو هااوها ااامیاتهکنهدزهنه نیتهدیفرهگنهی اهوبااا یزه یهگ فو  هاو هنی  ااازه یههههههه

ه91-شهنت.هآنررنهکرونووررو هشیونمنهشتزخهدیفرهگنهکهورتهSARSوههMERSبردونه بازهن  اهنوهع هنتهاو هشترتهنظ ره

خهباار نهاو هن ااخهوهن اامهزهگهبزهوهب هگرنزهده  بهگوهب بخه ومآورهوهآگررییه یهگ یزخههدزهشااهب.هعمربهگ فو  هشااود هن 

ب صتهده  بخهه08ب هگ ا و  هده  بخه  ر ب هکنهباو هع هنتهشتزه نتخها  هعمدمزهنت شمنهوهب هههالهب بهوه بااو هافر زه بات.هه

هگنهنه هن  اهگ فو  هدزهشهنتهکنهدزهنه نیتهب دورهگتورهب دورهنوصزهگابهبهدزهروگیت.هب هگرنزهده  بهنیت ب ه یهگ فو  رهدبمم

وهنتدوتهدر قبمزه  هب هدیی هب رو تهکییت.ه یهبه هبرهرهدفکنه بتهگرنزهگ فو  رهنرن صزه یهگ فو بمورهن یهگنهنتدوتهورژزه

یی هوهو  هب هدگوهنهجنهگنه اف تهدر قبتهاو هپرباام رنهبباامه  میف ه  هن ویهب شاامنهگوشاایتهکنهب هدیی هقوگ هبباام وگزه باات.ه

آدهییهنهبهدر قبمزهگنهگ فو هوهنونه بزخهجاتهوفورتهنونه بزهاوهوهدر قبته یهگ فو هوهافچی نهجاته بم وبزه هدر کیهد وو زه

 ب هجاته  ی رشه رفیزهگ فو هوهجلها ر ه یها مریه رنهگ فو  خهنتورنهاربرتزه بت.هههه9وه   ئنهنتدوتهپربمو  هب هدیی 

 به است بدیهی .است شده تهیه بهداشت جهانی سازمان فعلی های داده اساس بر بوده و موقت دستورالعمل این شایان ذکر است 

 .  گرفت خواهد انجام دستورالعمل رسانی روزه ب بعدی، موثق اطالعات به دسترسی محض

 گروه هدف

o رروژهگور مزهب هگ فو بمورهنگره بو هاورتالرنهاو هبویدورهگات شتهجاونزهارهگ فو هب    هع هنتهووبهنی  زهشترتخه

وهگ امر هشااهنت.هومزه  ر ب هکنهگ فو  هآناوهن  اه باتهن وی هگنهگ اامر هشاترهب هگ فو باامورهنت  نتهوهدزهنه نیتهههه

 جاته ب دنهب دورهوهدر قبتهب هدیی هگنهدر کیهدیر زهوه  جو هب بزهشهنت.

o گ فو  نزهکنهبو زهووبهگ فو  هنهبه  هب هگ فو بمورهاذ نتزهوهشر رطه(گوثبوتهstable.هب  نت)ه

o گ فو هدبممهگنهکهورتهن  اهکنهنفورلزهگنهگ امر هشاترهب هگ فو بامورهنت شامنهوه یه و ژ نمهگ فو بمورخهب دونهوزهوهروههههه

هدط هپیشخهگنهدرکیهد وو زهوه   ئنهدر قبتهاو هپربمو  هب هدیی ه  جو هب بزهدزهشهب.

                                                           
 نیاز مددجویان اساس بر و سالمت نظام مختلف سطوح در پرستاری مراقبتهای تأمین جهت دستورالعمل، این طبق که می شود اطالق مؤسسه ای به 1

 می گردد صالحیت دائر با و شرایط واجد حقوقی یا حقیقی افراد توسط مجوز، اخذ از پس شده تعیین اختیارات و وظایف شرح با مطابق
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o و ته دکورهب رهبهن  اهگ فو  هوهگوهن خ صهپیشخهدمخصصخهصار وهب هده  هگ فو  رهاروزهپرهنطرهشاود هده  بهیرره

هب  نت: رنهنتدوته  ه

هدتتهیهالنزهگنهآبپ ررنه یهبم  هارهگنهکنه  ر ب هگو ب  خهاو هنونبهبو خه56هگوال هبی نهگوالنرهشود هد رهوهدرگهگوهپرنطره  ر ب

ه و نزهاو    گ فوهنه (خهاره یو ه) یهبااریورهگنهدبممرورهدیدنخهکل ه هروه ره هقلبزخهگ فو راو هگنهدبممه  ر بهد کییتخه باام وبز

هپرنطرخهوب ردیمهوه رتیهگنهدبممرورهکییتخهدصرفهدزهب  مف خه بمروئ تاو هوه رفیزهبرکهبهکییتزهب  واو هکنهگ فو  نزهدیدنخ

 لجههوهنخوعزهب  آهب    هدیلهالرهنظ رهن  میتهنی  زهنرشحوتهگنهب عهقوب هکنهک ونزهوهب هو  ه  ر بهبروگتخهدبممهگنهگ فو  ر

هدغی .

 شورورهذکره بتهنصف به نخوذهشتزهب هنصهصهن ویهگ فو هگنهب رو تهنتدوتهدر قبتهب هدیی خهگور مزهگره بو ه  یروگزه

هظرهپیشخه نفومهپذررب.گ فو هوهگوهن

 بیماری سرایت و کمون انتقال، های راه

o ط نعهیررقه یهدیفهالهکنهبرهر رهگنهآمهبزه ربه یهگی گهوه ریهنی  زهقطر تهنهبطهوررو ه نمآو : ای قطره انتقال 

 (.دزهشهبه نفومهبر نهو

o هروهاورنفو هبهیررقه یه بتهدفکنه  ر بهوررو :هووو هنی  زهقطر تهگنهآمهبزهبطهحهیررقه یه نمآو ه:تماسی انتقال

همهبزخآهکث اهشخصهببتهروهد یاوخهاوخهب بهببمه رزهقب  ه یهوررو خهگنهآمهبزهشزهرخهگوهنفو ه یهگیتهنهبهگ یز

 .شهنتهگ فو  ه رنهباو 

 معیارهای مراقبت در منزل

o فو ه نفومهگهدح هینتازهوهدر قب ن  یروگزه یههب هدیی هار منهشااتهگور اامزه گمت ب هصااه ن کنهنصااف بهگرهدر قبتهگ فو ه 

 پذرربهنوهد خصهشهبهکنهآروهدح هینتازه ربهگر  ه   ئنهنتدوتهب هدیی هدیوب ه بت؟

o شته عورتهگات شاا م ه هببتخههخ فو هوهنونه بزهگور امزهنه نورزهنبی ته یهب دوره  ه یهجفلنه ریوالبا هرهب هدیی ههگ

دثمهزه)تهد وئ هدرنبطهگوه رفییمه ن  هب شمنهوهگهدحتوبرتهب هجوگفورزهکربرهدح طهو  زه)عط نخهبر نهوه...(خهنف یهنی

 ت.ی  ه عورتهکیهووو ه مک ه بم وبزهشهب(هایت  بهاو زهاوهروهکنه یهشهریتهجلها ر ه یهآنشهبهی هیدونز

o نباو هگ نه   ئانهبایاتاورهنتدوتهدر قبمزهب هدیی هوهگ فو هوهنونه بزهب هنفومهیه هبو زهگ ااامر هگ فو هب هدیی هنوهههه  

 کنهگ فو هعو  ه یهعمئبهگوشتهگور مزهوجهبهب شمنهگوشت.هیدونز
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ه

ه

o یمعوتهجودعهوهآدهییهاو هالیمهب ه  نبو هگوه  بهب هدیی هگور مزهب هجاته عورتهنفومهده یرنهوه وم ویوته بامونته 

یته یه رب هکنهد ااکهبهگنه رنهع هنتهدزهگوشااتخههننوهگمه هگنهگ فو هوهنونه بزهب بزهشااهبه91- ویهاو ه نمآو هکهورته

 .نهات   هکییت

هتوصیه های الزم جهت پیشگیری و کاهش انتقال عفونت

o  هب هوهپیفرزهاو ه نوقهقوگ هگویهشترهگوشت(.ناهرنهدیوب هقر  هب بزهشهبه)   هگ فو هب هرخه نوقهنیاوهب

o هنه متهو...(هب    هناهرنه)جوگفورزهوهورکتهگ فو هدحتوبهشهبهوهومزه الدکوره ضواو هد مربه آشپینوننخهوفومخ

 وهپیفرزهاوهجاتهاربیهاه هگویهشهنت. گهبزدیوب ه

o هنه بزخه عضو هنوکنه رنهشر رطه دکورهپذررهنبوشته هگوشیت.هب هصه نز نوقهدفیه  ر بهنونه بزهب هرخومزه مفآتو هبورره

هت.یمره یه ربهگ فو ه وصلنهب شمنهگوشدهنوهرخهوهن بهگور مزهوت ق هرخ

o ومزه الدکورهرخهن رهکنهب    هوضی تهبمدتهدطلهبهگهبزهوهب    ه نه یهگ فو هگنهوت ق ه بونتزهشهبه)نیت بهدر قب

هگ فو  هید ینه  هنبوشته یهگ فو هدر قبتهکیت(.ضیاهب  مبه رفیزهوهروه

o .هگ فو هدمقوتهدفیه هگوشت

o هت.ببته نفومهبایهخهش م ه در ق هوهروه  ر بهنونه بزدکورهنهات   هو خهنفو هگوهگ فو هوهه گیته یهارهگو

o بزه بتهگورتهببتهاوهقب هوهگیته یهآدوبزهکربرهوهنه برهغذ هوهروهارهیدونزهکنه ربه و و هکیتهکنهببتهاو هو هآمه

هش منهشهب.

o ه یهایت  به)ضتع هنزهکییتزهگرهپورنه مک (ه بم وبزهکیت.هنه ردزههخببتهد اهبهنبوشتهکنهآمهبازهب هصه نز

o گر  هن خهکربرهببتهاوه بم وبزهکییت.هب هصه تهعتمههوگهره یهببمفو هکوغذ پمه یهش م ه هببتهگوهآبهوهص

 ه رنهصه تهگور مزهگنهدحضهن مهو انه  ه بم وبزهنفهبهکنهبببمربزهگنهببمفو هکوغذ هدزهنه ره یهوهمنهاو هپ

هخهوهمنهبرهر هجورهیرنهشهب.شتر

o .هجاتهجلها ر ه یه نم و هنرشحوتهنی  زخه یهدوبخهیبزه بم وبزهشهب
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o مهگر  هگ فو  نزهکنهقوب هگنه بم وبزه یهدوبخهیبزهنفزهگوشیتهالیه.گ فو هگور مزهومزه الدکوره یهدوبخهیبزه بم وبزهکیت

گ یزهوهباورهنهبه  هگوههخگنهعیه رهدثو هب هیدورهبر نهروهعط نهتهگنهصه تهجت هگات شتهنی  زه عورتهشهب. ب

  هگوههر بم وبزه یهببمفو هپو انه  هآهببمفو هکوغذ هگپهشونیتهوهببمفو هپمه یه بم وبزهبو ه نت نمنهشهبهوهب هصه ت

هآبهوهصوگهرهگ هرت.

o  هبهکنهباورهوهگ یزهگنهصه تهکود هپهشونتزهشهیه  نهگهگور مزه یهدوبخهیبزه بم وبزهکییت؛ه  ئنهبایتاورهدر قبتهن ی

 مزهگوهگورهگنهنرشحوتهآمهبزهشتزهوهروهن مهشهبخوهب هیه ه بم وبزه یهدوبخهگنهآرهببتهنینیتهوهب هصه ن کنهدوبخه

هن بمونت  بهنو جهشهبهگرخهدوبخهنف یهوهن خهجورهیرنهشهنت.هدوبخهگورتهیبقهنکی خهاو هصح حه وم ویوته

هکنهجله هدوبخهمفمهن هبهوه یهبفتهکشهپ تهبره یهصه تهجت هوهگرب شمنهشهب.هیه  

o وهببتهاوهش منهشهنت.ه یهنفو هد مآ بهگوهدوریوتهوهنرشحوتهه وصلنهپمه یهدصرفهبو ه نت نمندوبخهگور مزهگم

وریوتهدونیته ب   خهدت ه هوهیگومنهاوهنصهصهنرشحوتهباورهوهدفو  هنی  زهنهبب   هشهب.هوهگر  هب عهضنهگترهگ

بهوهوهآگاوهگور مزهقب هوهگیته یه بم وبزه یهدوبخهوهببمکشههببته یهببمکشهرکبو هدصرفهوهدوبخه بم وبزهشهب.

هصوگهرهش منهشهنت.

o وهصوگهرههوهآب بم وبزه یهآرهاوخهقوگ هش تهوهشههگهپمه یظروفه نمصوصزهکنهگمه رهه بم وبزه یهدلح نهاو هشخصزهو

هشیتخهگمدونعه بت.گو

o گور مزه وی ننهنف یهوهضتع هنزهشهب.هگر  هه)د یخهنختخهدبلفوره نوقهو...(هبطهوزهکنهگ فو هگوهآرهاوهب هنفو ه بت

رتهروها پهکلبپمهگه.وهبپمهآگک زهشهبهخهش منضتهع هنزهکربره رنهوبور هدزهنه ره یهشهریتزهاو هنونهزهروهبنرژنت

هآبهو هشهب(هش منهشهب.ه)گنهن بتهرخهبابهب هبتربهن بهب صت

o ه)گوها پهکل تهبتربهن بهبطهحهنه متهوهوفومهده به بم وبزهگ فو هوت ق هرخهگو هب ه ویهش منهوهضتهع هنزهشهب

ه.)گنهن بتهرخهبابهب هآبهو هشهب(ب صته

o بهآوهروهب هدوش نهمبوب هرزهگوههنهوهگنهیه هدرن هگوهصوگهرهمبو هشهرزببته وی نهوهمنهاو هوفومهوهمبو خهدلح نخ

اذ شمنهشتزهوه یهجوگنهجورزهوههاو هآمهبزهب هک  نهیگومنهب هگ منهب جنهش منهوهکودمهن خهشهنت.هدلح نه18نوهه58

 نفو هد مآ بهآرهاوهگوهپهبتهنهبب   هشهب.

ه
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o ر هگیتهگنهدیظه هجلهاهگ فو هگور مزه یهببمکشهاوهوهمبو هاو هدحو ظهوهروهپ شینتازهب هیدورهنف یهنفهبرهدح طه 

نرشحوتهگنهگتره بم وبزهشهنتهوهنوهیدونزهکنهبطحهآرهاوهنف یه بتهدزهنه ره یهآرهاوه بم وبزهکرب.هدزهنه رهه  یه نمآو

 یهببمکشهرخهگو هدصرفهوهروهببمکشهنونهزه بم وبزهکرب.هببمکشهاو هنونهزهگور مزهگوهآبهوهصوگهرهوهروهبنرژنته

بم وبزه)قب ه یهب آو برهببمکشهوهگیته یه ه نمنهشهبش منهشهب.هببمکشهرخهگو هدصرفهگور مزهپمه یه بم وبزهبو ه نت

هگورتهببتهش منهشهب(.

o شتزهوهب هبط هب بهب  هنهات   هوهگنهعیه رهیگومنهع هنزهب عههنظرهار منیگومنهاو هدرنبطهگوهگ فو هیگومنهع هنزهب ه

هشهب.ه یه نه  هده جانهگوهمه یمهآمهبزهکنهب ه  نبو هد مآ بهگوهگ فو ها میته جمیوبهشهب.

o هخهوهمنهوهدلح نهگ فو ه جمیوبهاربب.د ه ب یهگنه شمر بهاذ شمنهظروفهغذ هوهنهش تنزهاوخه

o ئنهبایتزهنتدتهب هدیی هگور مزه یهمه یمهوهنفا ی تهگات شمزه بم وبزهکیتهوه یهاراهننهنفو هگوهذ  تهوهقطر ته   

هنی  زه جمیوبهکیت.

  91-در بیماری کووید مدیریت تماس

o ئنهبایتاورهدر قبته عبه یه بفزهوهغ ره بفزهکنهب هدیرضهنفو هنیبرخهگوه  ر بهد کهبهگنهوررو ها میتهالیمه   

 شهنت.هگوه ربهد کهبهنحتهنظرهگهبزهوهپورش ویه یهآنررنه ویهنفو هه91 بتهنوه

o :دیظه ه یه  ر ب هکنهنفو هب شمنه نتهشود هده  بهیرره بت 

فو هنفو هگهبزه نتخه  ر ب هکنهگوهگ هربهدبممهگنهصااه تهد اامآ بهروهغ رد اامآ بهب ههک ااونزهکنهجاته   ئنهدر قبتهگنه  -

 دمقوتهب شمنهوهروهب هرخه ضو هگ منهگوهگ فو هب هنفو هگهبزه نت.

  ربهگ فو هروهافکو هنیبرخهگوه ربهگ فو هب ه  نبو هگهبزه نتهدونیتهافکمبزهوه  ر ب هکنهگنهصه تهد مآ بهو -

 تیگ فو هگوهارهوب لنهنآل نه  هگنهد و رته  منهگوش  ر ب هکنهگوه ربه -

 ت.ی ویزهگیته یهشرو هعمئبهگوه ربهب هرخهدح طهینتازهکربزهگوشه91  ر ب هکنهب هرخهبو زهیدونزه -

  نبویزهگوهگ فو هجاتهد ااواتزهوهروهپورشهوضاای تهههتهگنهگ فو هب هدیی هدزهگور ااته  ز ربه   ئنهبایتزهنتددرکیه/ه -

ه  هروهدمقوتهاو هوضهنهگوشتهوهوضی تهبمدمزه رنه  ر به  هگنهصه تهدرن هوه وی ننخهنل یزهوبامدمزهگ فو هب شمه

 پ ه ر هکیتهوهب هصه تهمیومهن تهاو هن خ صزهالیمه نفومهشهب.
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نفو هگهبزه نتهگورتهآدهییهاو هالیمهب هنصاهصه وم ویوته بمونت  بهکیمر هع هنته  هب رو تههه  ر ب هکنهگوهگ فو هب  -

ه هصه تهگرویهعمئبهگ فو  ه یهنحهزهدر جینهگنهدر کیهدرنبطهدطلعهگوشیت.کییتهوهب

  91-در بیماری کوویداحتیاطات استاندارد کنترل عفونت 

o گور مزهگنهدر ن ه  هگنهگ فو بموره یم هب بزههب هدیی هدطلعهشاهبخه ربهعمدتهب  ههدرکیه یهوجهبهکنهب هصاه نزه

  ر ابهبویب.وهن ا متهوهافوایهزهالیمهجاته  جو ه  ه

o ب هیدوره نمآو هگنهدر کیهب دونزخهگ فو هگور امزهومفوه یهدوبخهیبزه بم وبزهنفهبزهوهگوهآدبهالنمهوهروهوب لنهنآل نهه

 )گوهپیفرزهاو هگویهجاتهناهرنهدیوب هاه (خه نمآو هب بزهشهب.هشخصز

o   خهوهنوهره مفآتو هرخهگور امزهگات شاتهنی  زهوهببته  ه عورتهکربزهوهومزهههب هایهومه نمآو ه ربهعمدتهب

نهدرکیه رنه وصلنهگورته عورته)انهب هیدوره نمآو هوهانهب هیدوره ب ترهگهدمره یهبرهر ره وصالنهب شامنهگوشتهههن ب

 .(شهب

o نهصوگهرهروهگورتهگنهوب لهخنفومهبطهوزهکنهگوهنرشحوتهنی  زهوهروهبوررهنرشحوتهیزه نمآو هگ فو هآمهبزهشتزه نت

ه به بم وبزهب هدیی هدث هو رمکمهن بهب صتهضتع هنزهشهنت.بنرژنتهنف یهوهگوهنرک بوتهده

 


