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 در ایاالت متحدهCOVID-19 برای (EMS) های پزشکیهای خدمات فوریتدستورالعمل موقتی سیستم

 

 تهیه کنندگان: 

 ، دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز مصطفی قاسم پور

 پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، دانشجوی دکتری تخصصی مجید پورعبداهلل

 

، یقانون، خدمات آتش نشان مجری، از جمله ه در سطح جامعهارائه دهندگان اولیّ هیکل یراهنما برا نیا

 دییتأ COVID-19یبا افراد دارا کیکه ارتباط نزد مدیریت بحرانو مسئوالن  ی اورژانسخدمات پزشک

 ,March 10 روز رسانی در تاریخ ب)  شود. یکنند، اعمال میم ینیبشیدر طول کار خود پ یاحتمال ایشده 

2020) 



 

2 
 

 :EMSیدر راهنما یاساس راتییتغ

مبتال به  مارانیمراقبت از ب یبرا (فردی)وسایل حفاظ  PPEی به روز شده استفاده از هاهتوصی

COVID-19  مشکوک: ایشناخته شده 

 محافظت  .باشدمی یقابل قبول نیگزیجابازسازی گردد،  نیتأم رهیکه زنج زمانی تا ماسک صورت

شوند، در یم یذرات معلق در هوا تنفس جادیکه احتماالً باعث ای پروسیجرهایی برا دیبا یتنفس

 باشد. برای پرسنل ارایه دهنده مراقبت می خطر نیشتری، که برندیقرار بگ تیاولو

  ،شود.یم هیو دستکش همچنان توص گانمحافظت از چشم 

 تی، اولوپروسیجرهایی که احتمال پخش ریز قطره های تنفسی زیاد است دبای کمبودگان، درصورت 

شده است  ینیبشیپ پاشیده شدن ترشحاتو  ترشحاتکه  ییمراقبت در جا یهاتیفعال .شود یبند

ها را افزایش می دهد، باید در پاتوژناحتمال تماس با بیمار و انتقال  ،که در مراقبت پروسیجرهاییو 

 .نظر گرفته شود

  محافظت استفاده از دستگاه  یبرا های پزشکیفوریت هایتکنسین، تکمیل تجهیزاتپس از پس از

 مشکوك بازگردند. ایشناخته شده  COVID-19با  مارانیب یتنفس براکننده 

 نهیزم

 یو ارائه خدمات درمان مارانیب تریاژکمک،  متقاضیان( در پاسخ به EMS) یپزشک یهاتیخدمات فور     

در محیط کنترل شده مرکز  ماریاما بر خالف مراقبت از ب دارند. ینقش اساس در انتقال بیمارانو  اورژانسی

 لیرا به دل بسیار زیادی یچالشها های پزشکیهای فوریتانتقال به وسیله تکنسین، مراقبت و درمانی

 عیسر یریگمیمکرر به تصم ازی، نبسته در انتقال بیماراندر هنگام شده حصور م ی، فضاموقعیت شغلی

طیف  ومداخالت با اطالعات محدود  محدودیت در انجام مداخالت انواع بیماری های اورژانسی،، درمانی

 به مواجهه با بیماران مبتالو  شدندر هنگام آماده  .دنده یارائه مخدمات پزشکی  یماریحدت بوسیعی از 

های های فوریتباید بین تکنسین(، COVID-19) مشکوك ایشده  دییتأ 2112 روسیو ناکرو یماریب

بر های پزشکی باید مدیران مراکز فوریت .پزشکی مرکز پیام و مراکز درمانی هماهنگی وجود داشته باشد

به که  های پزشکیهای فوریتتکنسینها برای این دستورالعمل باشد.نظارت داشته باشند  یپزشک مسائل

هنگامی که بیماری با شک به  .اولین ارائه دهنده خدمات پیش بیمارستانی هستند، طراحی شده است عنوان

COVID-19  های های فوریتپرسنل و یا تکنسیننیاز به انتقال اورژانس باشد، باید هشدارهای الزم به

مبتال به عفونت مراقبت، انتقال و اعزام است و مراکز بهداشتی و درمانی در مورد اینکه آنها ممکن  پزشکی

COVID-19  .را انجام دهند، داده شود  
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 111 ی  براییها هیتوص

االت تماس ؤتا به س .هماهنگ شوند باید با مراکز اورژانس های پزشکیاستانی فوریتمدیران و مسئوالن      

 .ذکر شده است بخشی از اینها ری، که در زپاسخ دهند 12گیرندگان در مورد بیماری کویید 

 

 رندهیاصالح شده تماس گ یؤالهاس

های بیماری، ریسک فاکتورها و درباره عالئم و نشانه رندگانیاز تماس گ دیبا های پزشکیمرکز فوریت

 .سواالتی را بپرسند 12احتمال تماس آن ها با بیماران کوید 

های پزشکی به صحنه حادثه، اطالعاتی را در های فوریتممکن است مرکز پیام، قبل از رسیدن تکنسین

بنادر  ی،المللنیب یهاکه در فرودگاه EMS یواحدها .به بیمار بدهند فردیمورد استفاده از تجهیزات حفاظ 

ریزی و راهنمایی با مراکز قرنطینه در تماس باید برای برنامه( ورودی مرزهای ای ییای)بنادر در کشور یورود

 . داده شودبه مراکز قرنطینه اطالع  فردی به بیماریدر صورت مشکوك بودن تا  باشند

 

 های پزشکی به عنوان نیروهای مقدم درمانیهای فوریتتکنسین یبرا ییهاهیتوص

از مقامات  COVID-19ینیها و اطالعات بالهیتوص نیبر اساس به روزتر دیبا EMS هایعملکرد تکنسین

 باشد. EMSی مدیرانپزشک ییو راهنما یبهداشت عموم

 ماریب یابیارز

 مشکوك به  مارید بکنیم هیتوص پج فوریت های پزشکیسمرکز پیام یا دی اگرCOVID-19 می-

 فردی)تجهیزات حفاظ  PPE دیقبل از ورود به صحنه باهای پزشکی فوریت هایتکنسینباشد، 

و عوامل خطر  هانشانه، عالئم دیبا Eهای پزشکی فوریت هایتکنسین .رعایت کنندرا  مناسب(

COVID-19 رندیرا در نظر بگ . 

 احتمال ابتال به  به مربوط اطالعات اگرCOVID-19  داده نشده باشد مرکز اعزام کننده،توسط ،

 یعفونت تنفس هاینشانه ایبا عالئم  ماریهنگام پاسخ دادن به هر ب های پزشکیفوریت هایتکنسین

 6در صورت امکان از فاصله حداقل  دیبا هیاول یابیارز مناسب را انجام دهند. یاطیاقدامات احت دیبا

 کیو به حداقل برسد  امکانتا حد  دیبا ماریشروع شود. تماس با ب ماریاز ب سانتی متر( 183) فوت

 از تمام دیباشد، با COVID-19فرد مشکوك به  اگر .ردیقرار بگ ماریبصورت  یماسک صورت رو

-COVIDولی اگر فرد مشکوك به استفاده شود. طبق توضیحات زیر تجهیزات حفاظ فردی مناسب
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تجهیزات  کنند و از یرویاستاندارد پ یهااز روش دیباهای پزشکی فوریت هایتکنسین، نباشد 19

 بالقوه استفاده کنند. یمبتال به عفونت تنفس ماریب یابیارز یمناسب برا حفاظ فردی

 دیوجود داشته باشد، با ینیاز ماسک صورت استفاده شود. اگر کانول ب دیبا عفونت نبعکنترل م برای 

 ینیدر صورت وجود عالئم بال گری. از طرف دگذاشته شود ینیب یمجرا یماسک صورت بر رو کی

 یاضاف یاطیدارد، اقدامات احت یگذاربه لوله ازین ماریاستفاده کرد. اگر ب ژنیتوان از ماسک اکسیم

 .دیمشاهده کن ریرا در ز های تنفسیپیشگیری از پخش ریز قطره برای

  در معرض خطر احتمال تا  ها در اطراف بیمار محدود شوندداد تکنسیندر حین انتقال بیمار تعباید

  .پرسنل به حداقل برسد قرار گرفتن

 

 (PPEشده ) هیتوص فردی یحفاظت زاتیتجه

مراقبت  COVID-19یمبتال به عفونت احتمال ماریاز ب میکه بطور مستق های پزشکیفوریت هایتکنسین

 یاطیاز استاندارد اقدامات احت دی، بارندیگیقرار م ماریبا ب ای )مثل آمبوالنس(محیط بستهدر  ایکنند یم

 هایهیتوص استفاده کنند. (PPE)فردی  یحفاظت زاتیتجه از دستورالعمل زیرکنند و مطابق  یرویپ

 است: ریشامل موارد ز( PPE)فردی  یحفاظت زاتیتجه

  ماسکN-95 ( ستیصورت )اگر دستگاه تنفس در دسترس ن ماسک ایدستگاه تنفس سطح باال  ای 

 هایماسکN95 هنگام انجام دی، باداز محافظت را دارن یکه سطح باالتر هاییماسک ای 

خطر قرار  ر معرضو مراقبین را د تنفسی ریز قطره هایترشحات و احتمال پخش جرهایی که یپروس

 ماسک ساده مورد استفاده قرار گیرد.  یبه جا دهد

  تمام صورت را میو چشم  یمصرف که جلو کباریمحافظ صورت  ای نکی)ع چشممحافظت از-

)عینک شخصی و  شوند.یدر نظر گرفته نمبعنوان محافظ  یتماس یو لنزها یشخص نکی(. عپوشاند

 . لنزهای تماسی توصیه نمی شوند(

 دستکش را ، آلودگی زیاد ایمصرف. در صورت پاره شدن  کباری ماریب نهیجفت دستکش معا کی

 .دیعوض کن

 

  :ایزوله مورد گانِ در

 شوند یبندتیاولوهای تنفسی بر اساس حجم ریز قطره دبای پروسیجرها گان، کمبود درصورت. 

های مراقبتی که فعالیتو  باال است های تنفسیاحتمال انتقال ریز قطرهکه در آن  ییهاتیفعال
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های پزشکی را های فوریتزا به دست و یا لباس تکنسیناحتمال تماس و انتقال عوامل بیماری

 .برانکارد یرو ماریحرکت ب مثل دهدافزایش می

  با قدرت از دستگاه تنفس  دیبا های پزشکیفوریت  هایتکنسیندر صورت دسترسی به ماسک

 .استفاده کنند مشکوك ایشناخته شده  COVID-19با  مارانیب باال برایبا قدرت محافظتی 

 دیبرانکاردها(، با یرو مارانیب یی)به عنوان مثال جابجا ماریاز ب ممستقی مراقبت صورت در رانندگان 

 ماریپس از اتمام مراقبت از ب شده را بپوشند. هیتوصتوصیه شده(  فردی)تجهیزات حفاظ  PPEتمام 

خارج کرده و بهداشت دست را انجام استفاده شده راPPE  دیراننده، راننده با کابینو قبل از ورود به 

 شود. یریجلوگ کابین رانندهشدن  کثیفدهد تا از 

  دستکش و نکیع ایصورت  شیلد دی، راننده باجدا نباشدراننده جدا کابین از  انتقال بیمارکابین اگر ،

ماسک  ایN95 ماسک از  دیبا انتقال بیمارین را برداشته و بهداشت دست را انجام دهد. در ح گان

 صورت استفاده شود.

 کنند. خودداریهنگام کار از لمس صورت خود  دیپرسنل با هکلی 

 دیباهای پزشکی فوریت هایتکنسین ،به مرکز ماربی رساندن از پس ورود، بدو درPPE   را در آورده و

مطابق با روال معمول  دیاستفاده شده با PPE. بهداشت دست خود را رعایت کنندو  بیاندازنددور 

 شود. ختهیدور ر

 نی، بهداشت دست( در اقیتزر یمنیاستاندارد )مانند ا یاطیاز اقدامات احت ازیمورد ن یهاجنبه رسای 

احتیاطات  برای ییراهنماتحت عنوان  ییراهنما از دیتوانی، اما مردیگیقرار نم دیسند مورد تأک

استفاده  یبهداشت هایمحیطدر  یاز انتقال عوامل عفون یری: جلوگاستاندارد جداسازی

 .کنید

 

پروسیجرهایی که احتمال تماس با ترشحات  پروسیجرهایدر مورد  یاطیاقدامات احت

 و ریز قطره های تنفسی زیاد است

 یبراوجود دارد ذرات معلق در هوا  دیتول احتمالجری که یهر پروس در صورت امکان، قبل از انجام 

 .دیمشورت کن یپزشک راهنمایی بیشتر با مرکز

  عالوه بر ماسکN95 پوشیده شود دیگری باید از روی آن ماسک ساده.  

 احتمال تولید ترشحات تنفسی انجام پروسیجرهایی که  در صورت های پزشکیفوریت هایتکنسین

داخل تراشه، درمان  یمعده، لوله گذار یدهان ساکشن ترشحات، آمبوبگبا  هی)مانند تهو وجود دارد

 اءیاح و (biPAP)ای دو مرحله مثبت ی(، فشار هواCPAP) ییراه هوامداوم  مثبت ، فشارزرینبوال

 بایستی با احتیاط کار بکنند. ( CPR) یویر یقلب اءیاح ایاینتوباسیون اورژانسی  شامل 
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 لتریف به مجهز دیبا یاهیتهو زاتیتجه ریو سا هاآمبوبگHEPA باشندشده  مرده یهوا لتریف یبرا . 

 یهاسازمانEMS دستگاهفشار مثبت  هیبر تهو لتریف ریمناسب و تأث هیتصف ییتوانا دییتأ یبرا دیبا-

 مطبوع خود مشورت کنند. هیتهو زاتیبا سازنده تجه های ونتیالتور

 ستمیباز شود و س دیباآمبوالنس عقب  یدر صورت امکان درها HVAC دیتولراحل م یدر ط دیبا 

  انجام شود. دور از محل تردد عابرین پیادهبه  دیکار با نیفعال شود. ا آئروسل

 

 ماریب ای افراد تحت نظراز  EMS)) های پزشکیهای فوریتو مراقبت تکنسین انتقال

 بین شهری()از جمله اعزام  یو درمان یمرکز بهداشت کیبه  COVID-19 دییبا تأ

 شتریب تیریو مد یابیارز یبرا COVID-19اگر بیمار دارای عالئم و نشانه های بیماری و سابقه تماس با      

در هنگام حمل و نقل  دیرا با ری، اقدامات زداشته باشد یبهداشت یمرکز مراقبت ها کیبه انتقال به  ازین

 :دیانجام ده

 سابقه  یدارا ماریاطالع دهند که ب یو درمان یبه مراکز بهداشت دیبا های پزشکیفوریت هایتکنسین

کنترل عفونت  یبرا یاطیاقدامات احت نیبنابرا .است COVID-19بیماری هاینشانهتماس و عالئم و 

 انجام شود. ماریب دنیممکن است قبل از رس

 دیجدا کن گریرا تا حد امکان از افراد د ماربی. 

 با  مارانیتماس بافراد در ریخانواده و سا یدر صورت امکان اعضاCOVID-19 سوار  دینبا یاحتمال

 ند.انصورت خود را بپوش دیدر صورت سوار شدن، با و شوند آمبوالنس

 دیعبور را محکم بسته نگه دار یجدا کرده و درها و پنجره ها ماربی ازکابین راس آمبوالن راننده. 

 یباشند که مجدا از هم  ماریراننده و ب کابینکه  دیکن استفادههایی آمبوالنس از امکان درصورت-

 هر منطقه فراهم کند. یرا برا یاجداگانه هیتواند تهو

 دیببند کابین راننده و بیمار را نی، درب/پنجره بتخت آمبوالنس یرو ماریقبل از قرار دادن ب. 

 در حالت بدون چرخش باشد تا  دیبا کابیندر هر دو  هینقل لهیوس هتهوی ،انتقال بیمار درهنگام

 .گردد هینقل لهیدر وس یهوا به حداکثر برسد که باعث کاهش ذرات عفون راتییتغ

 به سمت نیتا هوا از کاب دی، از آن استفاده کناگر وسیله در قسمت کابین دارای فن خروجی است ،

 و از قسمت عقب خودرو خارج شود. ماریمحل مراقبت ب

 ند که هوا را قبل از بازگشت به هست اضافی یچرخش هیجهز به تهومها آمبوالنساز  یاریبس

 تهویه هوا شیافزا یتوان برایم یواحد نیدهد. از چنیعبور م HEPA یلترهایف بیناز آمبوالنس 

  .استفاده کرد
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 دی، بافاقد تهویه هوا بوده و کابین بیمار از راننده جدا نیستهایی که در صورت استفاده از آمبوالنس 

 درجه نیرا به باالتر های تهویه خروجی عقبدرجه فندر محل راننده باز شده و  رونیب یهوا دریچه

 . کند یم جادیاکابین بیمار را در یفشار منف انیگراد کیکار  نی. اقرار داد  حالت

 به  ماًیرا مستق ماری)بعنوان مثال ب دیکن پیروی یبه مراکز درمان ماریانتقال ب یمعمول برا یروشها از

 .انتقال دهید نهیاتاق معا

 

 ماریمستندات مراقبت از ب

 ها های گزارش باید بعد از انتقال بیمار و در آوردن تجهیزات حفاظ فردی و شستشوی دستفرم

 .نوشته شود

 و اطالعاتبا مرکز اورژانس  برقرار شده یبا ارتباط کالم دیبا و گزارش کتبی کار مستندات هرگونه 

  مطابقت داشته باشد. ماریدر زمان انتقال مراقبت از ب آنهاداده شده به 

 هایی که در پرسنل و تکنسیناز  یستیشامل ل دیبا های پزشکیهای فوریتتکنسین مستندات

 .باشد (ماریاز ب می، مراقبت مستقماریمثال تماس با ب ی)برا تماس مستقیم مراقبت از بیمار بودند

 به اشتراك گذاشته شود. یمحل یمستندات ممکن است الزم باشد با مقامات بهداشت عموم نیا

 

بیمار مشکوک ویا  پس از انتقال (EMS)های پزشکیآمبوالنس فوریتکردن  زیتم

  COVID-19تایید قطعی 

آمبوالنس و  زاتیو تجه هینقل لیوسا ینگهدار ایکردن  زیتم یبرا یکل یهادستورالعمل ریموارد ز     

 :باشدتحت نظر میبیماران پس از انتقال  تجهیزات آن

 های عفونی تا تهویه هوا برای ریز قطره دیرا باز بگذار آمبوالنسعقب  ی، درهاماربی انتقال از بعد

 .احتمالی را فراهم شود

  ،در حالت تهویه کامل و مناسب مستندات باید بعد از انتقال و تحویل بیمار به مرکز اورژانس

 . شودنوشته آمبوالنس 

 و دستکش استفاده  گاناز  دیباهای پزشکی فوریت هایتکنسین، آمبوالنسکردن  زتمی درهنگام

ماسک  ایمحافظ صورت  دیکردن، با زیتم حیندر  وجود ترشحات عفونی ینیبشیکنند. در صورت پ

 .دیپوش زین نکیو ع صورت
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 یز ی مناسب برای تمنظافت و ضد عفون یاز روشها حیکه بطور مداوم و صح دیحاصل کن ناناطمی

تهویه کامل وجود همچنین در هنگام استفاده از مواد شیمیایی از  شود.کردن محیط استفاده می

 باز بمانند. دیها با، دربآمبوالنسکردن  زیدر هنگام تم .مطمئن شوید

 قبل از اینکه برای سطوح و کردن )بعنوان مثال  یکردن و ضد عفون زیتم روتین و معمول روشهای

در مورد  (ا را با آب شستشو دهیدهاشیاء از مواد ضدعفونی بیمارستانی استفاده کنید، آلودگی

 "مثال ،های درمانیزمان مراقبت( در SARS-CoV-2) 2 روسیکروناو دیشد یسندرم حاد تنفس

های ه و احتمال انتشار ترشحات و ریز قطرهوقتی در مراقبت از بیمارانی که ترشحات زیاد داشت

 .مورد استفاده قرار دهید ،تنفسی زیاد است

 یید سازمان حفاظت زیست علیه ه از ضدعفونی کننده ویروس مورد تأاستفاد SARS-COV-2 توصیه

 . می شود

 که ممکن است با  ی. تمام سطحدیکن یو ضدعفون زیتمها استانداردها و پروتکلرا مطابق  آمبوالنس

 ی، تابلوهالی)بعنوان مثال کشو، ر ماریمراقبت از ب نیمواد آلوده در ح ایدر تماس بوده و  ماریب

 حفاظت سازمان دییأمورد تهای کننده یاز ضدعفون فاده، سطوح کار( با استوارهاید ،کنترل، کف

 .شوند یو ضد عفون زیکامالً تم ستیز طمحی

 قبل از استقاده مجدد تجهیزات برای بیماران دیگر، وسایل باید دوباره  ،دستورالعمل سازنده طبق

 . تمیز و ضدعفونی شوند

  استفاده کنید. شده آلودهاستفاده و  یِپزشک یهادفع زباله برایاستاندارد  یهاروشاز 

 ها. از تکان دادن ملحفهای استفاده کنیدوسایل پارچهاستفاده و شستن  یبرااستاندارد  یروشها از 

 .دیکن یخوددار

 

پس از های پزشکی فوریت هایتکنسینتوسط  یدهگزارش ایو  یریگیاقدامات پ

   COVID-19بیماران مشکوک و یا تشخیص قطعی مبتال به مراقبت از

بیماران مشکوک و که پس از مراقبت از  یگزارشات ایو  هایریگیاز پ دیبا های پزشکیفوریت هایتکنسین

 آگاه باشند:اند، انجام داده COVID-19مبتال به  یا تشخیص قطعی

 یهایریگیپ نداطالع داده شود تا بتوان ماریدر مورد ب دیبا یمحل ایبهداشتی  صالحمسئولین ذی  به 

 د.نالزم را انجام ده
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 هایآژانس EMS یرا برا ییهااستیس یمحل ای یالتیا یمقامات بهداشت عموم یبا هماهنگ دیبا 

 قرار SARS-CoV-2که به طور بالقوه در معرض  EMSپرسنل  تیریخطر مواجهه و مد یابیارز

 کنند. نیتدو

 ی برا یاقدامات بهداشت عموم ریسا ای مانع شدن برای حضور بر سر کارنظارت،  یبرا یریگمیتصم

با مشورت  دیبا SARS-CoV-2 با احتمال قرار گرفتن در معرض آلودگی با مراقبین بهداشتی

 اتخاذ شود. یمحل ای یالتیا یمقامات بهداشت عموم

 کارکنان  یبرا دیبا های پزشکیمرکز فوریتEMS در نظر را استعالجی  یمرخص یهااستیس

 یبهداشت عموم یهاییو مطابق با راهنما ریپذ، انعطافغیر تنبیهی ها بایستیاین سیاست بگیرند.

های های فوریت)شامل تمامی تکنسین EMSپرسنل  هیّکه کل دیحاصل کن نانیاطم باشند.

 یکنند اما خدمات اساسیدر مرکز بهداشت کار نم میکه بطور مستق یاز جمله کارمندان پزشکی(

  آگاه هستند. استعالجی یمرخص یهااستیدهند، از س یروزانه را ارائه م

 قطعیهای پزشکی که در تماس با بیماری مشکوك یا های فوریتتکنسین لیست COVID-19 ،

 باید برای پیگیری، به مدیران مربوطه اطالع داده شود.

 نشده محافظت مواجهه هرگونه (دننپوشی مثال بعنوان PPE باشده هیتوص )خدمات  یابیارز یبرا دی

 گزارش شود. کنترل عفونت مربوطهمسئول  کی ای، سرپرست یبهداشت حرفه ا

 هایتکنسین EMS اریگلو درد( هوش ،نفسی)مانند سرفه، تنگ یعالئم تنفس اینسبت به تب  دیبا 

 ایو  یاکرده و به خدمات بهداشت حرفه ایزولهخود را  دیآنها با ،باشند. در صورت بروز عالئم

 ارزیابی های الزم را انجام دهند. خود اطالع دهند تا  یمسئوالن بهداشت عموم

 

 ین فوریت های پزشکیشرح وظایف مسئول

مبتال به  مارانیب ای تحت نظر انتقال بیماران بخش مخصوص مراقبت و نیگفته شده در ا یهاتیمسئول     

COVID-19 های فعلیروش یابیارز یبرا را یفرصت های موقتیدستورالعملحال،  نیبا ا .ستیشده ن دییأت 

 دهد.یها به روز هستند ارائه مهیآموزش و رو نکهیا دییتأ و

 احدهایوEMS از جمله ، در اختیار داشته باشندکنترل عفونت را در  یهاهیو رو هااستیس دیبا

 دستورالعمل نحوه پوشیدن و دفع تجهیزات حفاظ فردی

 فوریت هایتکنسین هیبه کلعفونت از انتقال  یریدر مورد جلوگ ایو حرفه های شغلیارائه آموزش-

 های پزشکی
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 های الزم قبل از مراقبت از بیمار، آموزشهای پزشکی فوریت هایتکنسینکه  دیحاصل کن ناناطمی

 محافظتیاستفاده از تجهیزات  ۀنحو به عنوان مثال اندهای مورد نظر را کسب کردهرا دیده و مهارت

 .بهداشتی وسایل مصرفیدفع  ندیفرا نیدر ح طی، پوست و محلباس یاز آلودگ یریو جلوگفردی 

 با روش استفاده از تجهیزات حفاظ های پزشکی فوریت هایتکنسینکه  دیحاصل کن ناناطمی

 لتریکننده فدستگاه تنفس )مثالًاند های الزم را گذراندهتنفسی آشنا بوده و آموزش ها و مهارت

N95). 

 ات حفاظ فردی ذخیره داشته باشند.های پزشکی باید به حد کافی از تجهیزمرکز فوریت 

 یید سازمان بهداشت محیط زیست أداروی ضدعفونی کننده مورد ت ،اطمینان حاصل کنید که مرکز

 .در اختیار داردرا  آنها آمبوالنس و تجهیزات ی کردنضد عفون برای

 طبق  ا روش استفاده از مواد ضدعفونیهای پزشکی بها و پرسنل خدمات فوریتتکنسین

 . استانداردهای تعیین شده، آشنا بوده و مهارت و تجربه الزم را در این زمینه داشته باشند

 

 Resources 

1. CDC Resources for Health Care Facilities : Interim Guidance for Emergency 

Medical Services (EMS) Systems and 911 Public Safety Answering Points 

:  19 in the United States-for COVID (PSAPs)

) ems.html-for-ncov/hcp/guidance-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019(  

2. The EMS Infectious Disease Playbook, published by the Office of the 

Assistant Secretary for Preparedness and Response’s Technical Resources, 

Assistance Center, Information Exchange (TRACIE) is a resource available to 

planners at https://www.ems.gov/pdf/ASPR-EMS-Infectious-Disease-Playbook-

June-. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html

