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 زیالید مراکزدر Coronavirus 2019  یماریاز ب یریشگیکنترل عفونت و پ یبرا ییراهنما

 

 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

 



 نهیزم

 یاستانداردها یرا با اجرا زیالیدر مراکز د یمنیسالمت و ا نیتضم فهیوظ (CDC) یماریکنترل ب مرکز     

 .دهدیه مارائ یزیالید مارانیبه ب تیفیو با ک منیدر ارائه خدمات ا التیکمک به تسه یالزم برا یمنیو ا یبهداشت

 یهایی، راهنماروسیو وعیاز ش یریگکمک به کنترل و جلو یما برا COVID-19 ریبا توجه به گسترش اخ

 یم.دهیارائه م زیالید زاتیدر مورد تجه یشتریب

  ییراهنما

( ریز یوندهایاطالعات و منابع )پ افتیدر یرا برا CDC تیوب سا دیارائه دهنده خدمات با التیتسه یطور کلب

از  دیبا التی، تسهنی. همچنرندیخود تماس بگ یتحت نظر داشته و در صورت لزوم با بخش بهداشت محل دیجد

 / کارمندان و مالقات کنندگانو منزل /  زدر مرک یزیالید مارانیدر مرکز )ب ریافراد درگ یبهداشت تینظر وضع

 .تحت نظر داشته باشند COVID-19 از جمله یعفونت تنفس هایهنشان ای( را از نظر عالئم رهیغ

از در معرض قرار  یریجلوگ یبالقوه برا یعفون مارانیب یو جداساز اژی، ترعیسر صی، تشخ CDCطبق نظر بر

. باشدیم یمراکز ضرور نیدر ا مالقات کنندگانو  یبهداشت ی، پرسنل مراقبت هامارانیب نیدر ب یرضروریگرفتن غ

 ایو  یهرگونه فرد در معرض خطر آلودگ ییشناسا تدر جه ارانهیهوش دیبا زیالید ۀارائه دهند التیتسه نیبنابرا

ر طول د ازیرا در صورت ن یعفونت تنفس ینظارت مکرر در مورد عالئم احتمال دیمراکز با نیفرد آلوده قدم بردارد. ا

 د.رنیروز در نظر بگ



در دسترس قرار  CMS و CDC که توسط یتا از منابع میکنیم بیرا ترغ  یالتی، ما مراکز تسهنیبر ا عالوه

ند. و استفاده کن یریشگیکنترل عفونت و پ یکارکنان در جهت بهبود روشها یسازآموزش و آماده یاند براگرفته

بت ارائه دهندگان مراق ریخانواده و سا ایو  ماریب ندگانی، نمامارانیارتباطات باز با ب دیبا التی، تسهنکهیدر آخر ا

 .پاسخ دهند ماریهر ب یفرد یازهایداشته باشند تا به ن

در  (کند )صرف نظر از علت مشکوک یرا تجربه م یتنفس یهایماریدر تعداد موارد از ب شیکه افزا یزیالید مراکز

ه با بخش بالفاصل شتریب یهاییراهنما یبرا دیبا یبهداشت یهاپرسنل مراقبت ایکنندگان  دیبازد / مارانیب نیب

 .رندیخود تماس بگ یالتیا ای یبهداشت محل

 زیالیمراکز د یبرا COVID-19 محدود کردن انتقال یبرا ییراهنما

جام ان دی، چه اقدامات باکنندگان دی، کارمندان و بازدمارانیب تیریارتقاء شناخت زودهنگام و مد یبرا

 شود؟

 یخانگ زیالیبا د مارانیب یقرار دهند و برا یرا مورد غربالگر مالقات کنندگان، پرسنل و مارانیب دیبا زیالید مراکز

 د:رنیتماس بگ ریدر موارد ز

 د.گلو در اینفس  ی، سرفه ، تنگمانند تب یعفونت تنفس هاینشانه ایعالئم . 1

 د. از نظر ابتال قرار دار یتحت بررس ای بوده و COVID-19 که مبتال به یتماس با کس. 2



ال حدر  ایاز آنجا شروع شده و  یماریکه گسترش ب ییروز گذشته به کشورها 11 یط یالملل نیمسافرت ب .3

 ید:مراجعه کن ریموضوع به آدرس ز نیا یبه روز رسان یگسترش است. برا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travelprecautions.html 

 ت.در آن رخ داده اس COVID-19 بر اجتماع یکه گسترش مبتن یااقامت در جامعه .1

اده د صیشخت یبا عالئم تنفس القات کنندگانم ای، کارکنان مارانیب تیریو مد عیسر ییشناسا ی، برانیبر ا عالوه

 د:انجام شو دیبا رینشده اقدامات ز

 را  یستنف یعفونت ها یبا عالئم و نشانه ها مارانی، بیقبل از ورود افراد به منطقه درمان دیبا زیالیمراکز د

 د.کنن ییشناسا

 در صورت مراجعه به صورت خود ماسک بزنند )مثالً ماسک  دیدارند با یکه عالئم عفونت تنفس یمارانیب

را ادامه دهند. در صورت  ناتیمعا مارستانیو تا زمان ترک ب رندیقرار گ نهیدر محل تحت معا و (یجراح

 د.شو نیتأم دیبا ازیمورد ن گرید التیلزوم تسه

 وان مثال عنکنند )ب یخود را بالفاصله پس از ورود به مرکز اطالع رسان یعالئم تنفس ایتب  دیبا مارانیب

 را ماریبدن ب یمراکز دما نیکهً بهتر است ا دی( )توجه داشته باشابندییدر محل ثبت نام حضور م یوقت

 .کنند( یبررس طور روتینب

 ا به آنها ر ایورود آنها آماده شود  یرا گزارش کند تا امکانات برا یعالئم تنفس ایکه تب  دیبخواه ماریاز ب

 .شوند تیمراقبت حاد( هدا مارستانیب کی)مثالً  یترمکان مناسب



م عفونت عالئ ایمربوط به افراد مبتال به تب و  یهاها با دستورالعملیرا در ورود یعالئم مربوط به عفونت تنفس• 

 . کارکنان فراهم شود یالزم برا یتا هشدارها دیاستفاده کارکنان ارسال کناطالع و جهت  یتنفس

 ا )به ر حیو آداب سرفه صح ی، بهداشت تنفسدر مورد بهداشت دست هاییدستورالعمل دیبا زیالیمراکز د

 .و کارمندان ارائه دهند مارانیب یمناسب( را برا یزبانها

 هنگام  و دهان ینیپوشاندن ب یدستمال برا ایاستفاده از ماسک صورت  یشامل چگونگ دیها بادستورالعمل

 .انجام بهداشت دست باشد یعطسه ، دفع دستمال و مواد آلوده در ظروف زباله و نحوه و چگونگ ایسرفه 

 ریز زاتیتجه یدارا دی، مراکز باحیو آداب سرفه صح یاز بهداشت دست و تنفس یرویاز پ نانیاطم یراب 

 زاتیها وتجهدفع مناسب دستمال برای لمس بدون ظروف و هاشامل دستمالتجهیزات  نیباشند. ا

 .باشدیم الکل( هیکننده دست بر پا یعنوان مثال ضدعفوندست )ب یبهداشت

 ار بوده که تب د ایمالقات کننده، عنوان مثالعفونت قابل انتقال )ب یهامالقات کنندگان با عالئم و نشانه

عفونت  بالقوه میکه عال یمالقات را تا زمان دیدهد( بایمانند آنفلوانزا را نشان م یماریب هایو عالئم و نشانه

ساعت بعد از حل شدن مشکل تب بدون مصرف  21عنوان مثال بانداخت ) قیرا نداشته باشد به تعو

 (.ضد تب یداروها

 

 



 محدود کنند؟ ایکارکنان خود را تحت نظر داشته  دیبا زیالیمرکز د چگونه

 3و  2،  1کارکنان مرکز انجام شود )شماره  یبرا دیشود بایان انجام ممالقات کنندگ یکه برا یغربالگر همان

 .در باال(

 یهااستیس دیبا زیالیکار کنند. مراکز د دیدارند ، نبا یعفونت تنفس یهاکه عالئم و نشانه زیالیکارکنان د 

و مطابق با  ریپذ، انعطافیهیتنب رهیغباید  هااستیس نیمناسب را اجرا کنند. ا یاستعالج یمرخص

 .خانه بمانند در اجازه دهد ماریبه کارمندان ب تاباشد  یبهداشت عموم یهااستیس

   باید: را دارد یعفونت تنفس یهاکه عالئم و نشانه یهر کارمند 

خود را  ،و در خانه دیصورت خود قرار ده ی، ماسک را رو)در صورت کار( دیبالفاصله کار را متوقف کن -

 .دیکن زولهیا

را که شخص با او در تماس بوده  ییو مکانها زاتی، تجهو اطالعات مربوط به افراد دیمرکز را آگاه ساز ریمد -

 ید.کن یآور، جمعاست

 ی، مکان براشی)مثالً آزما یمراحل بعد یآنان برا یهاهیتماس گرفته و توص یبا بخش بهداشت محل -

 .دیمعالجه( را دنبال کن

اختصاص داده  CDC تی، و مرتباً وب سارندیخود تماس بگ یسؤال با بخش بهداشت محل یبرا دیبا زیالید مرکز

  .را مرور کنند یبهداشت یمتخصصان مراقبت ها یبراCOVID-19  شده به



(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-CoV/hcp/index.html).  

 COVID 19 ایداده نشده و  صیتشخ یسمبتال به عالئم تنف مارانیب دیبا زیالید مراکز

  شده را کجا قرار دهند؟ دییتا ایمشکوک 

جدا نگه  فوت 6حداقل  مارانیب مارانیب ریمشکوک را از سا ایو  ماریانتظار  افراد ب یهامکان دیبا زیالید مراکز

خارج  ای یشخص هینقل لهیتوانند در وس ی، مندارند یگرید یدرمان یازهایکه ن یاز نظر پزشک داریپا مارانیدارند. ب

تلفن همراه با آنها تماس گرفت و آنان را  قیتوان از طر یم که یی، جامنتظر بمانند یبهداشت یهااز مرکز مراقبت

 ت:اس ریشامل موارد ز یمالحظات مهم قرار دادن اضاف ریفراخواند. سا زیالید ندیشروع فرا یبرا

    نیعم یزمان ممکن به منطقه درمان نیدر اسرع وقت و کمتر دیدارند با یکه عالئم تنفس یمارانیب 

 .انتظار مشترک به حداقل برسد یشوند تا مدت زمان حضور در محل ها برگردانده

   دار و ، عالمتماسک دار مارانیب نیفوت فاصله  ب 6حداقل  زیالیدر طول درمان د دیبا زیالیمرکز د

اتاق جداگانه )در صورت  کیدار در عالمت مارانی، بآلدهیها حفظ گردد. در حالت استگاهیو ا مارانیب ریسا

 .شوندیم زیالیوجود( با درب بسته د

 تیهپات یجداساز یهااتاق B استفاده شود اگر مارانیب زیالید یممکن است برا: 



 ایمثبت است  B تیژن سطح هپات ی، آنتشده دییتأ ایمشکوک  COVID-19 مبتال به ماریب  -

به درمان در اتاق  ازیهستند ، ندارند که ن B تیهپات یژن سطح یآنت یکه دارا یمارانیب چیمرکز ه نیا

 . داشته باشد زولهیا

  فت و ر یاصل انی، دور از جرستگاهیآخر ا فیرد ای یاگوشهدر  دیبا ماری، بدر دسترس نباشد یازولهیاگر اتاق ا

)از همه  ماریب یهاستگاهیا نیکتریفوت از نزد 6حداقل  دیبا ماری. بردیآمد )در صورت وجود( تحت درمان قرار گ

 جهات( جدا شود.

مراجعه بیماران همودیالیزی به سیستم درمانی ممکن است ای بیماری سرایتی وجود داشته باشد اگر در جامعه

ر و گیهمه جایگزین برای مواقع های آمادگیبرنامه باید و مرکز دیالیز . مسئولین بهداشت عمومییابدافزایش 

ایی بیمار سرپ دیالیزِ تواندموجود می جایگزین هایگزینه یکی از این کرده و به آنها ارجاع کنند. را تعیین اورژانسی

یش از یک بیمار یز بدر صورتیکه بیمار نیاز به مراقبت بیشتری نداشته باشد. اگر یک دستگاه همودیال ، البتهباشد

ها که از کند، باید بیماران و کارکنان بخش دیالیز در شیفترا دیالیز می covid-19مشکوک و یا مبتال به 

ق دستورالعمل طب عالوه. ب(نظر بگیرید را در آخرین شیفت کاریکنند نیز در نظر گرفته شود )مثل بیمار مراقبت می

یماران بارزیابی و یا مراقبت از ، اتاق جداسازی ایزوله عفونی تنفسی برای هامرکز کنترل و پیشگیری بیماری

تنفسی برای بیمارانی که به نوع شدید بیماری مبتال  ۀنیاز نیست. اتاق ایزول covid-19مشکوک و یا مبتال به 

 های تنفسی هستند، ضروری می باشد. بوده و دارای ریز قطره



 

م تنفسی تشخیص داده نشده، چه نوع تجهیزات محافظت هنگام مراقبت از بیماران با عالئ

  ( استفاده شود؟PPEشخصی )

 42) بیماران دیالیزی  همچنان از قوانین کنترل عفونتدر هنگام مراقبت از بیماران دیالیزی، تجهیزات مصرفی 

CFR §494.30 (از جمله بهداشت دستکندپیروی می .( ها، تجهیزات محفظت شخصیPPE ،) جداسازی و

 روش های معمول نظافت و ضدعفونی.

نند، کهای تشخیص داده نشده تنفسی مراقبت میطور کلی کارکنان بخش دیالیز که از بیماران مبتال به عفونتب

ک های مشکومگر در تشخیص ،پیروی کنند ایاحتیاطات استاندارد تماسی و قطرهاز و  داشتهباید محافظ چشم 

 باشد که شامل استفاده از:مثل سل، که نیاز به احتیاطات تنفسی می

 :گان های ایزوله 

  های یکپارچه بوده که توسط پرسنل همودیالیز پوشیده های ایزوله باید دارای پیش بند با آستیناین گان

تکاری سوند و کاتترهای دسترسی به عروق، کمک به بیمار در زمان شروع و خاتمه دیالیز، دس شود. خصوصاًمی

 باشد.داخل و یا خارج ایستگاه، تمیز و ضدعفونی کردن تجهیزات مراقبتی بیمار و ایستگاه پرستاری می



 بار مصرف و دور ریختنی قبل از ترک محل دیالیزهای مخصوص یککیسه در آوردن و دور انداختن گان در 

ای باید بعد از هر بار استفاده های پارچهمصرف باید پس از مصرف دور ریخته شوند و لباس های یک بارگان)

 .(شستشو داده شوند

 دستکش 

  ماسک  

 پوشاند(.را می بار مصرف که جلو و اطراف صورت)مثل عینک، ماسک صورت یک محافظ چشم 

 اهده کنید.برای کسب اطالعات بیشتر، راهنمایی های تفصیلی تنفسی زیر را مش لطفاً

چگونه باید از تمیزی و ضدعفونی مناسب محیط، سطوح، وسایل پزشکی و تجهیزات 

 حاصل کرد؟اطمینان 

 ( ضدعفونی و تمیز شوند که شامل:CFR §494.30 42تجهیزات باید بر اساس پروتکل )

 مصرف  زشده و بعد ا شود باید برای یک بیمار واحد استفادهوسایلی که در دیالیز برای بیماران استفاده می

 دور انداخته شود.

 های مشترک و یا مورد استفاده در سایر محلهای تولید کننده، قبل از مصرف، بر اساس دستورالعمل

 بیماران، ضدعفونی شود.



 ای ههای معمول نظافت و ضدعفونی مناسب بر طبق دستورالعملبرای ضدعفونی تجهیزات، باید از روش

 اجرا شود که شامل موارد زیر است: covid-19ی برای های بهداشتمراقبت

فاده ، استوسایل محافظ شخصیها و آب برای تمیز کردن سطوح قبل از استفاده از استفاده از پاک کننده -

 مدت زمان تماس شوند وهای بیمارستانی بر روی سطوح و اشیایی که اغلب لمس میاز ضدعفونی کننده

 محصول مشخص شده است.مناسب بر اساس برچسب 

covid-برای استفاده در برابر های ویروسی برای پاتوژن 1EPAتوسطیید شده محصوالت تأ استفاده از -

های ویروسی نبود، علیه پاتوژن بر EPAیید أاگر محصوالت ثبت شده مورد ت توصیه می شود. 19

 برچسب استفاده شود. های انسانی طبق دستورالعمل روییید شده در برابر ویروسأمحصوالت ت

  برای جلوگیری از استفاده مشترک وسایل، لوازم کاراضافی تهیه کنید )مثل خودکار، دفترچه یادداشت( و

 محیط کاری خود از جمله ایستگاه پرستاری، تلفن، رادیوهای داخلی و .... را ضدعفونی کنید.

 

 

                                                           
1 Environmental Protection Agency 



ی توصیه مدرمان به مکان دیگری انتقال بیمار به خاطر تجهیزات دیالیزی جهت چه زمانی 

 شود؟

 کامل نباشد یا شرایط مراقبتی بیمار نیازمند احتیاطات توصیه شده پیاده کردن  اگر تجهیزات برای

، بیمار باید برای دیالیز باید انتقال داده شود. پرسنل دیتجهیزات دیالیزی باشد که قادر به تهیه آن نباش

 پذیرش باید در مورد تشخیص مشکوک اطالع داشته باشند.اعزامی باید قبل انتقال و مرکز 

 خواهد اعزام شود بایستی صورت خود را با ماسک پوشانده و از دیگر بیماران جدا تا موقعی که بیمار می

 شود.

  شود در وسیله شخصی خود منتظر بمانند یا است از بیمار خواسته می 2پایداردر صورتیکه وضعیت بیمار

 باشد، باید در یک اتاق جداگانه با درب بسته قرار گیرد. 3ناپایدارند ولی اگر وضعیت بیمار به منزل برگرد

( مناسب PPEبه حداقل برسد تجهیزات حفاظ شخصی ) covid-19مبتال به باید تماس با بیمار 

 د.سانتی متر( از بیمار فاصله داشته باشن183پا ) 6قبین بهداشتی استفاده شده و به فاصله توسط مرا
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 آیا برای بیماران دیالیزی در منزل، توجهات خاصی وجود دارد که باید آن را رعایت کنند؟

کار خود را دنبال کنند و بر بیماران دیالیزی در منزل باید های ماهانه تجهیزات دیالیز باید بر طبق دستورالعمل

، در بیماران دیالیزی محدود کنیم خواهیم میزان مواجهه راما میکه به خاطر ایندر محل خود نظارت داشت. 

covid-19  در بیماران مسن و کسانی که بیماری مزمن کلیوی دارند مثل بیماران مزمن کلیوی مرحله

 تر بوده و از شدت بیشتری برخوردار باشد.می تواند وخیم (ERDS) انتهایی

تا اطمینان حاصل شود که تمام  دخود را حذف نکنن هایمالقاتقرار مهم است که بیماران دیالیزی در منزل، 

تغییرات و اطالعات جدیدی در  که در صورتیشود. پیگیری می یندهای دیالیز در یک محیط ایمن برای بیمارآفر

 دسترس و آماده باشد. در  اتتجهیزات باید برای ارزیابی هر گونه تغییردستورالعمل به وجود آید، 

 تجهیزات دیالیز اشاره شده است؟به مناسب، امکانات آیا در صورت نبود 

CMS  از کمبود برخی منابع در مناطق خاصی از کشورها آگاه است. دولت و سیاستگذاران نباید بر عدم وجود

، N95مثل، گان، ماسک تنفسی شخصی  به عنوان مثال وسایل حفاظ .امکانات و تجهیزات خاصی اشاره کنند

ا هدر تهیه این وسایل به این دلیل که از کنترل آن چهالکل، اگرهای دستی با پایه های جراحی و شویندهماسک

  خارج شده، مشکل داشته باشند.

و کمبود منابع را کاهش  ههر حال ما انتظار داریم در اسرع وقت، اقدامات الزم برای تهیه لوازم مورد نیاز انجام دادب

عنوان مثال اگر کمبود مایع دستشویی پایه الکلی وجود داشته باشد از پرسنل انتظار داریم به شستشو با دهیم. ب



 ست،ی اای یا ملّمنطقه ۀیک مسال همچنین اگر کمبود وسایل حفاظ شخصی که احتماالً آب و صابون عادت کنند.

بود باید با دفتر نمایندگی بهداشت محلی یا ایالتی تماس بگیرید تا کمبوها را وجود داشته باشد برای اطالع از کم

سازی عرضه فعلی پیروی کرده و بهترین گزینه برای مراقبت های ملی برای بهینهو از دستورالعمل شناسایی کند

د، نها کوتاهی کنیه آنمین نکرده و یا در تهأاز مردم آن منطقه را پیدا کند. اگر دولتمردان تجهیزات ضروری را ت

 محل خود تماس بگیرند. CMSها باید با استان ۀنمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDC Resources:  

 

• Guidance for Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected 

or Confirmed COVID-19 in Outpatient Hemodialysis Facilities 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/dialysis.html 

• CDC Resources for Health Care Facilities: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/healthcare-facilities/index.html 

• CDC Updates: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/whats-new-all.html 

• CDC FAQ for COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection- 

control/infection-prevention-control-faq.html 

• CDC guidance for Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with 

Confirmed Coronavirus Disease 2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/infection-

control/control-recommendations.html 

• CDC guidance for dialysis safety including infection prevention tools: 

https://www.cdc.gov/dialysis/index.html  

• Strategies for Optimizing the Supply of N95 Respirators:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/respiratorsstrategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2

Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html 

• Weekly e-mails regarding COVID-19: 

https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions.aspx?topic_id=USCDC_2067 

 

 

CMS Resources:  

 

• Appendix H of the State Operations Manual- Guidance to Surveyors: End-Stage Renal Disease 

Facilities at: https://www.cms.gov/Regulations-

andGuidance/Guidance/Manuals/downloads/som107ap_h_esrd.pdf 

• Appendix Z of the State Operations Manual - Emergency Preparedness for All Provider and 

Certified Supplier Types Interpretive Guidance at: 

https://www.cms.gov/Regulationsand-

Guidance/Guidance/Manuals/downloads/som107ap_z_emergprep.pdf 

• Dialysis resources on the CMS website including interpretative guidance at: 

https://www.cms.gov/Medicare/Provider-Enrollment-and 

Certification/GuidanceforLawsAndRegulations/Dialysis 

https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions.aspx?topic_id=USCDC_2067
https://www.cms.gov/Regulations-andGuidance/Guidance/Manuals/downloads/som107ap_h_esrd.pdf
https://www.cms.gov/Regulations-andGuidance/Guidance/Manuals/downloads/som107ap_h_esrd.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Provider-Enrollment-and

