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Abstract
Introduction: Protecting staff while working with patients with COVID-19 is one of the important 
responsibilities of managers in the face of the recent pandemic crisis. Although international 
and national guidelines in this regard guide the performance of managers, but considering the 
environmental characteristics and innovations of each center in order to further protect employees 
need more publication and sharing. Providing hospital experiences helps to improve strategies and 
select appropriate solutions in nursing managers.
Methods: Dr. Shariati Hospital with 151 active beds was dedicated to providing treatment and 
care services to COVID-19  patients on March 2017. Therefore, it was necessary to take measures 
to protect care staff. These steps were performed in three main steps, including (1) designing the 
physical environment of the staff entrance, (2) providing the required tools and equipment, and (3) 
designing the processes.
Conclusions: COVID-19 is a highly contagious disease. Transmission of the virus due to occupational 
exposure is still a major threat to medical staff.Considering the appropriate physical environment, 
designing the program according to the hospital facilities and staff participation, designing transparent 
processes with high execution capability are the basic components of designing and implementing 
personal protection programs in the event of an infectious crisis.
Keywords: personal protection, COVID-19, healthcare workers.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 9

http://ijnv.ir/article-1-764-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 9، شماره 4،  زمستان1399

76

فصلنامه مدیریت پرستاری       مقاله پژوهشی

 دوره 9، شماره 4، زمستان 1399

طراحی و اجرای برنامه حفاظت فردی کارکنان درمانی: تجربه یک مرکز ارجاع کووید19 در 
شهر مشهد

محمدرضا حسینعلی زاده1، شهپر دولتی1، ثمانه قیومی اول نوغابی1، مرضیه عطاریان1، سعید اشکانی فر1، زهرا 
اکبرزاده1، زهره شجاعی7، عالیه عبداهلل زاده1، محسن نصیری طهران1، مسلم فرجی1، اعظم مشرفی1، ملیحه 

نیکوکار1، زهرا موسوی شریف آباد1، علی نیرومند1، نغمه روحبخش1، اصغر کاخکی1، سمانه قربانی2، فاطمه حشمتی 
نبوی3*

1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
2- کارشناس ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2- دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران )نویسنده مسئول(
heshmatinf@mums.ac.ir :ایمیل

چکیده
مقدمــه : محافظــت کارکنــان در طــی کار بــا بیمــاران مبتــا بــه کوویــد 19 یکــی از مســئولیت هــای مهــم مدیــران در مواجهه بــا بحران 
پاندمــی اخیــر اســت. اگــر چــه دســتورالعمهای بیــن المللــی و ملــی در ایــن خصــوص راهنمــای عملکــرد مدیــران اســت امــا در نظــر 
گرفتــن ویژگیهــای محیطــی و نوآوری هــای هــر مرکــز در محافظــت بیشــتر کارکنــان نیــاز بــه انتشــار و اشــتراک گــذاری بیشــتر اســت. 

ارائــه تجــارب بیمارســتانها بــه بهبــود اســتراتژی ها و انتخــاب راهکارهــای مناســب در مدیــران پرســتاری کمــک می کنــد.
روش کار : بیمارســتان دکترشــریعتی بــا 151 تخــت فعــال از اســفند مــاه ســال 1399 بــه ارائــه خدمــات درمــان و مراقبــت از بیمــاران 
کوویــد 19 اختصــاص پیــدا کــرد بــه همیــن جهــت الزم بــود تدابیــری جهــت محافظــت کارکنــان مراقبتــی اتخــاذ گــردد. ایــن مراحــل در 
ســه گام اصلــی شــامل )1( طراحــی محیــط فیزیکــی پیــش ورودی کارکنــان و )2( تامیــن وســایل و تجهیــرات مــورد نیــاز  )3( طراحــی 

فرایندهــا انجــام گردیــد. 
ــان  ــات شــغلی همچن ــه مواجه ــه ب ــا توجـ ــروس ب ــال وی ــاری بســیار مســری اســت، انتق ــک بیم ــری: COVID-19ی نتیجه گی
تهدیــدی بــزرگ بــرای کارکنــان کادر درمــان محســوب میشــود، در نظــر گرفتــن محیــط فیزیکــی مناســب، طراحــی برنامــه بــا توجــه 
بــه امکانــات بیمارســتان و مشــارکت کارکنــان، طراحــی فرایندهــای شــفاف بــا قابلیــت اجــرای بــاال از اجــزاء اساســی طراحــی و اجــرای 

برنامــه هــای حفاظــت فــردی در شــیوع بحرانهــای عفونــی هســتند.
کلید واژه ها: حفاظت فردی، کووید-19،کارکنان درمانی.

مقدمه 
ــان در طــی مراقبــت و درمــان بیمــاران مبتــا  محافظــت کارکن
بــه کوویــد 19 یکــی از مســئولیتهای مهــم مدیــران در مواجهــه 
بــا بحــران پاندمــی اخیــر اســت.آمارها نشــان می دهــد کارکنــان 
مراقبتــی در معــرض ابتــاء بــه ایــن عفونــت ویروســی هســتند 
ــل 2020 ،  ــخ 3 آوری ــا از تاری ــط در ایتالی ــه فق ــوری ک ــه بط ک
ــوده شــده اندکه  حــدود 10،000 کارمنــد مراقبتهــای بهداشــتی آل
از ایــن بیــن 74 نفــر نیــز جــان خــود را ازدســت داده انــد )1, 2(.

خطــر ابتــا بــه عفونــت در ابتــدای همه گیری هــا بیشــتر 

اســت. بــه دلیــل بــی اطاعــی کاکنــان از نحــوه کار بــا وســایل 
حفاظــت فــردی و همچنیــن کمبــود ایــن وســایل، ضــرورت دارد 
ــب  ــه مناس ــک برنام ــه ی ــدای هم ــتی در ابت ــات بهداش موسس
ــد )3(.  ــرا نماین ــی و اج ــان طراح ــت از کارکن ــت محافظ در جه
ضــروری اســتپروتکل هاي ویــژه بیمارســتاني طراحــی شــود 
تــا خطــر ابتــا کارکنــان مراقبتــی در تعامــل بــا بیمــاران
ــان  ــت کارکن ــرای محافظ ــد )4(. ب ــش یاب COVID-19 کاه
در درجــه اول الزم مجموعــه تجهیــزات حفاظــت فــردی شــامل 
ــا  ــورت ی ــظ ص ــورت و محاف ــک ص ــش، ماس ــت ک ــاس، دس لب
عینــک فراهــم گــردد. پوشــیدن و درآوردن دقیــق ایــن تجهیــزات 
نیــز کار حساســی اســت کــه نیــاز بــه آمــوزش و نظــارت دارد )5(.
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ــه  ــدان مراقبتهــای بهداشــتی خطــر ابتــا ب ــی کــه کارمن در حال
عفونــت را بــه عنــوان بخشــی از حرفــه منتخــب خــود پذیرفتــه 
باشــند امــا ممکــن اســت در مــورد انتشــار ویــروس بــه فرزنــدان، 
خانــواده هایشــان نگــران باشــند )3(. بنابرایــن راهکارهــای 
ــال در  ــه کاهــش خطــر انتق ــده ممکــن اســت ب پیشــگیری کنن
بیمارســتان کمــک کند،کــه ایــن باعــث از دســت دادن حداقلــی 
منابــع مراقبتهــای بهداشــتی مــی شــود )6(. لــذا حفاظــت از ایمنی 
کارکنــان در مقابــل کوویــد یــک چالــش بــرای مدیران پرســتاری 
محســوب مــی شــود. اســتفاده از شــیوه هــای مدیریتــی بــا توجــه 
ــرای  ــت. اج ــروری اس ــتم ض ــر سیس ــر ه ــم ب ــرایط حاک ــه ش ب
ــد  ــک بحــران نیازمن ــروع ی ــی در ش ــتانداردهای جهان ــق اس دقی
در نظــر گرفتــن شــرایط محیطــی و اســتفاده صحیــح از امکانــات 
ــوص  ــتانها در خص ــارب بیمارس ــتراک تج ــت )7(. اش ــود اس موج
چگونگــی اجــرای برنامــه هــای محافظــت فــردی بــرای کارکنان 
خــود بــه توســعه راهکارهــا و شــواهد جهــت محافظــت بهتــر از 
ــات  ــه اقدام ــن مقال ــرد. ای ــد ک ــک خواه ــی کم ــان درمان کارکن
ــه محافظــت  ــرای برنام ــریعتی را در خصــوص اج ــتان ش بیمارس
فــردی کارکنــان درمانــی از زمــان شــروع بحــران پاندمــی کرونــا 

گــزارش مــی کنــد. 

روش کار
بیمارســتان دکتــر شــریعتی مشــهد بــا نزدیــک 70 ســال قدمــت و 
151 تخــت فعــال در حــال ارائــه خدمــات تخصصــی درمانــی بــه 
بیمــاران محتــرم مــی باشــدکه بــا بــروز بحــران پاندمــی کوویــد 
19 ایــن بیمارســتان بــه طــور تخصصــی از تاریــخ هفتــم اســفند 
مــاه ســال 1399 بــه ارائــه خدمــات درمــان و مراقبــت از بیمــاران 
ــود  ــت الزم ب ــن جه ــه همی ــرد ب ــدا ک ــد 19 اختصــاص پی کووی
تدابیــری جهــت محافظــت کارکنــان مراقبتــی اتخــاذ گــردد. ایــن 
ــط فیزیکــی  ــامل )1( طراحــی محی ــی ش مراحــل در دو گام اصل
پیــش ورودی کارکنــان و )2( تامیــن وســایل و تجهیــرات مــورد 

نیــاز و )3( طراحــی فرایندهــا انجــام گردیــد. 
)1( طراحی محیط فیزیکی پیش ورودی کارکنان 

بــه منظــور حفــظ حداکثــر ایمنــی کارکنــان تصمیــم گرفتــه شــد 
ــاب  ــش ورودی انتخ ــوان پی ــه عن ــی ب ــتان فضای ــه در بیمارس ک
ــهای  ــدای ورودی بخش ــان ابت ــه کارکن ــوری ک ــه ط ــردد ب گ
ــیده و  ــارت پوش ــت نظ ــردی را تح ــت ف ــایل حفاظ ــی وس درمان
در انتهــای نوبــت کاری نیــز در محیــط مناســب ایــن پوشــش را 

ــد. ــوده و اســتحمام نماین ــارج نم خ
بررســی هایی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت و در نهایــت 
بلــوک زایمــان بــه دلیــل بهتریــن موقعیــت مکانــی بــا توجــه بــه 

دسترســی آســان بــه تمــام بخــش هــا و مجهــز بــودن بــه9 دوش 
ــت  ــی جه ــان طبیع ــاق زایم ــان و 6 ات ــتحمام کارکن ــت اس جه
اســتفاده بــه عنــوان محــل تعویــض لبــاس کارکنانخانــم انتخــاب 
شــد )تصویــر 1( و همچنیــن اتــاق عمــل مرکــزی بــه دلیــل عدم 
فعالیــت موقــت در زمــان بحــران کرونــا بــرای پیــش ورودی کادر 

درمــان کارکنــان مــرد تغییــر کاربــری داده شــد. 
)2( تامین وسایل و تجهیرات مورد نیاز  

جهــت تامیــن وســایل و تجهیــزات حفاظــت فــردی بــر اســاس 
الگــوی طراحــی برنامــه حفاظــت فــردی در طــی گامهــای ذیــل 

اقدامــات الزم انجــام شــد. 
الــف( مطابقــت اقدامــات حفاظــت فــردی مــورد نیــاز بــا میــزان 

خطــر 
تعییــن میــزان مواجهــه کارکنــان بــا بیمــار و ترشــحات بیمــاران 
و مــدت زمــان حضــور در فیلــد آلــوده بــود کــه بــر ایــن اســاس 
ــی  ــا اســتفاده از دســتورالعمل هــای ســازمان بهداشــت جهان و ب
ــا و  ــتان دپارتمان ه ــات بیمارس ــه امکان ــه ب ــا توج و دانشــگاه و ب

کارکنــان شــاغل در آنهــا طبقــه بنــدی شــد )جــدول1( .
ب( دریافت مشاوره 

تصمیماتــدر مــورد تهیــه تجهیــزات حفاظــت فــردی بــر اســاس 
ارزیابــی دقیــق خطــر آلودگــی، پذیــرش کارکنــان و انــواع وســایل 
حفاظــت فــردی در دســترس اتخــاذ شــد. هنگامــی کــه نیازهــای 
وســایل حفاظــت فــردی شناســایی شــد، تحقیــق در مــورد 

وســایل موجــود و خریــد وســایل انجــام شــد.
نیازهــای بیمارســتان بــا نماینــدگان فــروش محصــوالت حفاظــت 
ــردی در  ــه وســایل حفاظــت ف ــی تهی ــن مردم ــردی و داوطلبی ف
میــان گذاشــته شــد. در مــورد کیفیــت وســایل حفاظــت فــردی 
ــتان  ــت بیمارس ــرل عفون ــد کنت ــتادی در واح ــاورین س ــر مش نظ
گرفتــه شــد توصیــه هــای آنهــا در انتخاب وســایل در نظــر گرفته 
شــد. در مــورد کاورآل تســت اتــوکاو، مقاومــت در برابــر کلــر و 
نفــوذ ترشــحات انجــام شــد تــا مشــخص شــد تجهیــزات تمــام 
ــد. وســایل انتخــاب شــده توســط  معیارهــای مــورد نظــر را دارن
گروهــی منتخــب از کارکنــان بــه طــور آزمایشــی اســتفاده شــده 
و نظــرات آنهــا در مــورد وجــود حساســیت پوســتی، ارگونومــی و 
راحتــی لبــاس جمــع آوری شــد و اصاحــات الزم انجــام گردیــد.

ج ( مشارکت کارکنان در ارزیابی ها
ــت  ــایل حفاظ ــی وس ــورد ارزیاب ــان در م ــارکت کارکن ــرای مش ب
ــت بیمارســتان در محــل پیــش  فــردی کارشــناس کنتــرل عفون
ــان را  ــرات کارکن ــرد و نظ ــدا می ک ــور پی ــان حض ورودی کارکن
در مــورد کیفیــت و کمیــت وســایل جمــع آوری میکــرد. عــاوه 
بــر ایــن در یــک گــروه کاری در شــبکه اجتماعــی هــم نظــرات 
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ــایل  ــف وس ــوت و ضع ــاط ق ــکات و نق ــورد مش ــان در م کارکن
ــده در  ــرا ش ــرات اج ــده و تغیی ــع آوری ش ــردی جم ــت ف حفاظ
گــروه اعــام می شــد. بــه عنــوان مثــال بــا توجــه بــه مشــکات 
ناشــی از افزایــش زبالــه هــای بیمارســتانی و مشــکات کارکنــان 
ــه  ــه صرف ــاز ب ــگام اســتفاده و نی ــی هن در نوبتهــای کاری طوالن
ــاس  ــی لب ــه طراح ــک تک ــا  از کاورآل ی ــه ه ــی در هزین جوی
ــی و  ــتان طراح ــو در بیمارس ــل شستش ــه و قاب ــی دو تک محافظت

ــر 2(. ــه شــد )تصوی بکارگرفت
د ( درنظرگرفتــن راحتیفیزیکــی ارگونومــی  وســایل حفاظــت 

ــردی ف
ــواده  ــت خان ــان و محافظ ــی کارکن ــش روان ــظ آرام ــت حف جه
ــاس  ــتان لب ــارج از بیمارس ــه خ ــی ب ــال آلودگ ــه از انتق و جامع
فــرم مخصــوص جهــت پوشــیدن زیــر وســایل حفاظــت فــردی 
طراحــی و آمــاده شــد. بــرای خانــم هــا شــامل مقنعــه، روپــوش 
ــس  ــه از جن ــود ک ــلوار ب ــن و ش ــان پیراه ــرای آقای ــلوار و ب و ش
ــق  ــرارت و تعری ــه ح ــش درج ــت کاه ــازک جه ــی ن ــه نخ پارچ

ــر 3(. ــتفاده )تصوی ــی در اس ــان و راحت کارکن
ــی  ــی و ارگونوم ــردی راحت ــک از وســایل حفاظــت ف ــرای هری ب
ــورت  ــورد آن ص ــرات الزم در م ــده و تغیی ــی ش ــایل بررس وس
گرفــت. ماســک: بــا توجــه بــه اینکــه گزارشــاتی از کارکنــان در 
مــورد عــدم فیکــس شــدن ماســک N95 روی صــورت دریافــت 
ــکان  ــه ام ــد ک ــتفاده ش ــک can Heal اس ــود، از ماس ــده ب ش
ــره دارد.  ــت چه ــاس حال ــر اس ــورت ب ــدن روی ص ــس ش فیک
ــرای 80 ســاعت  ماســک FFP قابــل شستشــو کــه فیلتــر آن ب
قابــل اســتفاده اســت. در پایــان نوبــت کاری تحــت شــرایط تمیــز 
ــش ورودی( از  ــر پی ــل )ناظ ــاق عم ــناس ات ــط کارش ــر توس فیلت
ــت  ــاذب رطوب ــش ج ــده و در پوش ــارج ش ــک خ ــه ماس محفظ
ــک از  ــرای هری ــه اختصاصــی طراحــی شــده ب ــه و در جعب گرفت
کارکنــان در قفســه هــای پیــش ورودی بــا برچســب نــام فــرد و 
ثبــت میــزان ســاعت اســتفاده نگهــداری مــی شــود. بخــش قابــل 
شستشــو ماســک در ســطل مخصــوص قــرار گرفتــه و بــا محلول 
گنــدزدا ســطح بــاال شستشــو و گندزادیــی، هوادهــی و در جعبــه 
اختصاصــی هــر فــرد نگهــداری مــی شــود. در نوبــت کاری بعدی 
کارکنــان بخــش قابــل شستشــو ماســک را از جعبــه اختصاصــی 
برداشــته و فیلتــر اختصاصــی ماســک همــان فــرد توســط ناظــر 
پیــش ورودی )کارشــناس اتــاق عمــل( تحــت شــرایط تمیــز در 
ــان تحویــل داده مــی  ــه کارکن ماســک تعبیــه شــده و ماســک ب
شــود. در هنــگام پایــان مــدت زمــان مجــاز اســتفاده فیلتــر، فیلتــر 

ماســک تعویــض مــی گــردد. )تصویــر 4(.
کاورآل: بــا توجــه بــه شــیفتهای طوالنــی 12 ســاعته و مشــکات 

گــزارش شــده در اســتفاده از کاورآل یــک تکــه، لباســهای 
ــتانداردهای  ــه اس ــن هم ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــی دو تک محافظت

ــر 2( . ــد. )تصوی ــه ش ــی و تهی ــت طراح ــرل عفون کنت
شــیلد: طبــق گــزارش کارکنــان دســته هــای شــیلد کــه از جنــس 
پاســتیک بــود پــس از اســتفاده افزایــش ســایز داده و بــه طــور 
ــا  ــاب ب ــک ق ــم نمــی شــد. ی ــان تنظی مناســب روی ســر کارکن
مــواد اولیــه بــا کیفیــت طراحــی شــد کــه توســط یکــی از کارگاه 
هــای نیروهــای دواطلــب مردمــی تولیــد و بــه صــورت انبــوه در 
اختیــار بیمارســتان قــرار گرفــت. در طراحــی شــیلد از یــک دســته 
قابــل شستشــو اســتفاده شــد کــه طلــق شــیلد پــس از هــر بــار 
اســتفاده تعویــض شــده امــا دســته شــیلد پــس از ضــد عفونــی 

شــدن قابــل اســتفاده بــود. )تصویــر 5(
ه ( در نظر گرفتن ماحظات مربوط به هزینه 

بــه منظــور کاهــش هزینه هــا تــاش شــد حتــی المقــدور  
وســایل یکبــار مصــرف بــه وســایل قابــل اســتفاده مجــدد تبدیــل 
گــردد. بــه ایــن منظــور از لبــاس محافظتــی قابــل شستشــو بــه 

ــار مصــرف اســتفاده شــد. جــای یکب
و ( بازنگری استانداردها

بــه مــوازات تغییــرات ایجــاد شــده در دســتورالعمل هــای ســازمان 
بهداشــتی جهانــی و وزارت بهداشــت، بیمارســتان به طور مناســب 
ــا  ــی داد. ب ــر م ــل و تغیی ــتان را تعدی ــای بیمارس ــتورالعمل ه دس
تغییــر کاربــری بخش هــا و افرایــش یــا کاهــش تعــداد بیمــاران و 
بخــش هــای بســتری، و تغییــر فرایندهــای کاری بــه مــوازات آن 
ــال  ــوان مث ــه عن ــر می کــرد. ب دســتورالعمل هــای حفاظتــی تغیی
بــا ایجــاد امــکان ماقــات حضــوری بیمــاران بــا خانــواده هــا در 
فضــای بــاز بیمارســتان دســتورالعمل حفاظــت بیمــار و خانــواده و 

کارکنــان طراحــی و بازنگــری شــد.
ز ( آموزش دادن

ــد19 در  ــاری کویی ــه بیم ــاء ب ــورد ابت ــن م ــزارش اولی ــا گ ب
کشــوراحتمال انتخــاب ایــن بیمارســتان بــه عنــوان مرکــز ارجــاع 
ــا  بیمــاران در شــهر مشــهد مطــرح شــد. آموزشــهای گروهــی ب
ــوه  ــد 19 و نح ــاری کویی ــا بیم ــان ب ــازی کارکن ــدف آشناس ه
ــه  ــاوه ب ــد. بع ــزار ش ــردی برگ ــت ف ــایل حفاظ ــتفاده از وس اس
منظــور حفــظ آمادگــی کارکنــان، آموزشــهای الزم در مــورد نحوه 
ــهای  ــورت آموزش ــه ص ــردی ب ــت ف ــایل حفاظ ــتفاده از وس اس
درون بخشــی توســط ســوپروایزر کنتــرل عفونــت انجــام شــد.بعد 
از انتخــاب مرکــز بــه عنــوان مرکــز ارجــاع، آمــوزش گروهــی در 
ــه صــورت عملــی  محــل پیــش ورودی در ابتــدای هــر شــیفت ب
ارائــه شــد، افــزون بــر ایــن آمــوزش توســط ناظریــن پیــش ورودی 
در هنــگام پوشــیدن وســایل حفاظــت فــردی بــه کارکنــان ارائــه 
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می شــد. جهــت تقویــت یادگیــری فایــل هــای حــاوی آموزشــهای 
تصویــری در بیمارســتان تهیــه و در گروه های کاری در شــبکه های 

اجتماعــی بــرای کارکنــان بــه اشــتراک گذاشــته شــد.
ــرح  ــن ش ــامل تعیی ــای کاری ش ــا: فراینده ــی فراینده 3-  طراح
ــیدن و  ــد پوش ــش ورودی، فراین ــاغل در پی ــان ش ــف کارکن وظای

ــد ــی ش ــردی طراح ــت ف ــایل حفاظ ــردن وس ــارج ک خ
بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز بــود پوشــیدن و بخصــوص خــارج کــردن 
وســایل حفاظــت فــردی تحــت نظــارت یــک ناظــر آمــوزش دیــده 
ــم  و 12  ــاق عمــل خان ــداد 23 کارشــناس ات ــن رو تع انجــام از ای
کارشــناس مــرد بــرای فعالیــت بــه عنــوان ناظــر در پیــش ورودی 

کارکنــان خانــم و آقــا در نظــر گرفتــه شــد.
الف( طراحی شرح وظایف کارکنان شاغل در پیش ورودی

وظایــف کارشناســان اتــاق عمــل شــاغل در پیــش ورودی کارکنان، 
شــامل نظــارت و ثبــت تــردد کارکنــان، نظــارت بــر اجــرای برنامــه 

حضــور ناظریــن کنتــرل عفونــت در بخش هــا، درخواســت و 
تحویــل وســایل و اقــام مصرفــی پیــش ورودی، گــزارش کمبــود 
ــزارش  ــه، گ ــری و تهی ــت و پیگی ــرل عفون ــد کنت ــه واح ــام ب اق
ــی  ــر گندزدای ــارت ب ــا، نظ ــود در پاویونه ــکات موج ــع مش و رف
ــل  ــری تحوی ــح پیــش ورودی، نظــارت و پیگی ــه مقــوع و صحی ب
البســه و کاورآل هــای پرســنل از رختشــوی خانــه، آمــوزش نحــوه 
اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی بــرای کارکنــان جدیدالــورود، 
آمــاده ســازی وســایل حفاظــت فــردی شــامل شــیلد، ماســک قبل 

از ورود کارکنــان بالینــی بــه پیــش ورودی
ب( طراحی فرایند ورود و خروج کارکنان به بخش درمانی

ــه  ــان ب ــردی و ورود کارکن ــت ف ــایل حفاظ ــیدن وس ــد پوش فراین
بخش هــای بالینــی و همچنیــن خــروج از بخــش هــای درمانــی، 
خــارج کــردن وســایل حفاظــت فــردی، اســتحمام و خــروج طراحی 

شــد )تصویــر 6(.

جدول 1: طبقه بندی کارکنان بر اساس میزان خطر و نوع وسایل حفاظتی برای هر طبقه

کارکنان با مواجهه 
مستقیم با بیمار

پزشک

تعویض لباس + کاورآل ساده + ماسک N95 + شیلد یا عینک + پاپوش
توجه: در صورت موجود بودن کاور آل دوبل، به پرسنل ICU کاورآل دوبل تحویل داده می شود. در غیر 

این صورت در پک مسئول شیفتی ICU  پیش بند یکبارمصرف قرار دهید.
در صورت کمبود شیلد، به پرسنل ICU شیلد و به بقیه پرسنل عینک تحویل دهید.

پرستار

منشی بخش ها
خدمات و کمک پرستار

کمک بهیار
آبدار بیماران

کارکنان پشتیابی

مددکار

تعویض لباس + کاورآل ساده + ماسک N95 + عینک + پاپوش
روابط عمومی

روانشناس
تاسیسات

کارکنان نظارتی

ارزیابان ستادی 

تعویض لباس + گان ضدآب + ماسک N95 + عینک + پاپوش
در صورت حضور طوالنی مدت در بخش کاورآل ساده استفاده شود.

ارزیابان بهداشتی
سوپروایزر

کنترل عفونت

کارکنان
پاراکلینیک

رایولوژی
تعویض لباس + گان ضدآب + عینک یا شیلد + ماسک N95 + پاپوش

آزمایشگاه

تعویض لباس + گان ساده + ماسک جراحی + پاپوشبازدید کننده
تعویض لباس+ پک )یک کاورال+ یک گان ضدآب+ یک ماسک N95+ یک شیلد+ یک ماسک جراحی(کارکنان خانه داری

ماسک N95  باغبان
تعویض لباس+ گان ضدآب+ دستکش کار+ ماسک N95 خدمه بیرون بر
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شکل 3
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شکل 4

شکل 5

شکل 6: فرایند ورود و خروج از ورودی کادر درمان
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