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ایــن مقالــه خالصــه ای از توصیه هــای ســازمان بهداشــت جهانــی 
بــرای اســتفاده منطقــی از وســایل محافظت کننــده شــخصی 

ــت.  ــی اس ــنل و کادر درمان ــرای پرس ــد-19 ب ــروس کووی از وی
ایــن وســایل شــامل دســتکش، ماســک طبــی، عینــک یــا شــیلد 
صــورت، گان و همچنیــن وســایل اختصاصــی مثل رســپیراتورها 

)FFP2 و N95( و پیــش بنــد اســت.
پیشــگیری، از معیارهــای مهــم جهــت کاهــش انتقــال ایــن 
ویــروس مــی باشــد. مهمتریــن اقدامــات پیشــگیرانه در اجتمــاع 

شــامل : رعایــت کــردن بهداشــت دســت بــا محلولهــای حــاوی 
الــکل در شــرایطی کــه دســت هــا حــاوی آلودگــی قابــل دیــدن 
ــای  ــت ه ــر دس ــون اگ ــا آب و صاب ــو ب ــا شستش ــا ب ــند و ی نباش

ــوده هســتند. آل
عدم تماس لمس چشم، بینی و دهان   •

تمریــن در تمیــز نگــه داشــتن هــوا از طریــق ســرفه یــا   •
عطســه در زیــر بغــل یــا داخــل دســتمال و دور انداختــن ســریع 

دســتمال

•  رعایــت فاصلــه اجتماعــی حداقــل یــک متــر از 
دارنــد. تنفســی  عالئــم  کــه  اشــخاصی 

•  مــوارد بیشــتر بــرای کارکنــان سیســتم های بهداشــتی 
ــش  ــا بخ ــا و ی ــه آنه ــا ب ــاری ه ــن بیم ــال ای ــع از انتق ــا مان از ت

بیمــاری در ایــن مناطــق شــود
کنتــرل ایــن بیمــاری از دو طریــق امکان پذیــر 

ــت : اس
کنترل اداری و کنترل های محیطی و مهندسی   •

کنترل های اداری شامل :  •
اطــالع رســانی مناســب بــرای معیارهــای کنتــرل و پیشــگیری از 

ــت های  ــود سیاس ــب، بهب ــاخت های مناس ــل زیرس ــا مث بیماری ه
پیشــگیری از بیماری هــای عفونــی، دسترســی ســاده بــه تســتهای 
آزمایشــگاهی، مکانهــای مناســب بــرای بیماران، نســبت مناســب 

پرســنل بــه بیمــار و پرســنل آمــوزش دیــده اســت.
کنترل های محیطی و مهندسی شامل :  •

کمــک بــه کاهــش انتشــار پاتــوژن و آلودگــی ســطوح و اشــیا، 
فضــای مناســب بــرای رعایــت فاصلــه اجتماعــی حداقــل یــک 
متــر بیــن بیمــاران و بیــن بیمــاران و کارکنــان سیســتم بهداشــتی، 

ــرای  ــه ب ــاق هــای ایزول ــه مناســب در ات ــراری تهوی ــی برق توانای
بیمارانــی کــه عفونــت مشــکوک یــا اثبــات شــده بــا کوویــد19- 

دارنــد.
توصیــه هایــی بــرای بهینه ســازی در دســترس 

PPE بــودن 
ــت  ــرای محافظ ــه PPE را ب ــاز ب ــد نی ــی توان ــر م ــالت زی مداخ
کارکنــان و افــرادی کــه در سیســتم های بهداشــتی کار مــی 

ــاند. ــل برس ــد و حداق کنن

بــرای بررســی افــراد مشــکوک بــه  کوویــد-19 از تلــه مدیســین 
اســتفاده کنیــد، در ایــن صــورت نیــازی بــه رفتــن بــه کلینیک هــا 

در صــورت مــداوم ندارنــد.
ــا  ــاس ب ــانیدن تم ــل رس ــه حداق ــرای ب ــی ب ــدهای فیزیک از س

ویــروس کوویــد-19 مثــل شیشــه سراســری یــا پنجره پالســتیکی 
ــار  ــه بیم ــی ک ــد در مکان های ــد می توان ــن س ــود. ای ــتفاده ش اس
ــل  ــد مث ــرار می گیرن ــاس ق ــنل در تم ــا پرس ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
پنجــره  یــا  و  اورژانــس  دپارتمــان  پذیــرش،  میــز  تریــاژ، 

داروخانه هــا اســتفاده شــود.
حداقــل رفــت و آمــد پرســنل بــه اتــاق بیمــاران کوویــد19- اگر 

استفاده منطقی از وسایل محافظت کننده شخصی 
PPE برای مقابله با ویروس کووید-19
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مســئول مراقبــت مســتقیم از آنهــا نیســتید تعــداد رفــت و آمــد در 
ایــن اتــاق بایــد بــه حداقــل برســد )کارهایــی مثــل چــک کــردن 

درجــه حــرارت، غــذا دادن و غیــره(
ــار  ــت بیم ــار تخ ــد درکن ــت بای ــدام فعالی ــه ک ــزی اینک برنامه ری

انجــام شــود.
 PPE ایــده آل اســت کــه مالقاتــی نداشــته باشــند و اگــر الزم بــود 
مناســب داشــته و بــه افــرادی کــه مالقــات می کننــد و در مــورد 
نحــوه اســتفاده از آنهــا انجــام بهداشــت دســت بــرای جلوگیــری 

از آلودگــی اطالعــات کافــی داده شــود.
PPE اطمینان از استفاده مناسب و منطقی از

 بــر مبنــای خطــر احتمالــی تمــاس بــا بیمــاری و نــوع فعالیــت و 
نحــوه انتقــال پاتــوژن نــوع PPE مــورد اســتفاده متفــاوت اســت. 
اســتفاده ی اضافــی، روی ذخیــره آن اثــر خواهــد گذاشــت.  بــه 

ایــن نــکات دقــت شــود :
 نحــوه اســتفاده از PPE بــرای مراقبــت از بیمــاران کوویــد19- بــر 
مبنــای فعالیــت پرســنل و نــوع پرســنل متفــاوت اســت. کارکنــان 
سیســتم بهداشــتی کــه مســئول مراقبــت مســتقیم از بیمــاران 

هســتند بایــد ایــن نــوع PPE را داشــته باشــند :
گان، دســتکش، ماســک طبــی، محافظ چشــم با عینک یا شــیلد. 
اختصاصــاً مــواردی کــه تولیــد آئروســل می کننــد )انتوباســیون 
ونتیالســیون غیرتهاجمــی، تراکئوســتومی، احیــای قلبــی ریــوی، 
ونتیالســیون دســتی بــرای انتوباســیون، برونکوســکوپی( پرســنل 
بایــد از رســپیراتور محافــظ چشــمی، دســتکش و گان و در 
صورتــی کــه گان آنهــا مقــاوم بــه نفــوذ آب نباشــد، از پیــش بــه 

اســتفاده کننــد.
رســپیراتور هایــی مثــل N95 و FFP2 یــا مشــابهین اســتاندارد 
آنهــا در مــواردی کــه قبــاًل کمبــود ایــن نــوع ماســک ها وجــود 

ــد. داشــته، اســتفاده شــده ان
 ایــن بــه معنــی اســتفاده از آنهــا در تمــاس بــا بیمــاران کووید19- 
ــن  ــدون خــارج کــردن آنهــا در زمــان اســتفاده اســت. در چنی ب
ــن وجــود  ــا ای ــد. ب ــی دارن ــی کارای شــرایطی در مصــرف طوالن
اســتفاده از آنهــا بیــش از چهــار ســاعت ســبب ناراحتــی بــوده و 

بهتــر اســت انجــام نشــود.
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 1- عــالوه بــر اســتفاده از وســایل حفاظــت شــخصی مناســب، 
)PPE( شستشــوی مرتــب دســت و بهداشــت تنفســی هــم الزم 
اســت. وســایل حفاظــت شــخصی بایــد حتمــا در یــک ســطل 
جــدا و مناســب و مخصــوص انداختــه شــود. شستشــوی دســت 

قبــل و بعــد از اســتفاده از PPE فرامــوش نشــود.
ــدود  ــد مح ــی بای ــز درمان ــدگان مراک ــات کنن ــداد مالق 2- تع
شــود. در صورتیکــه ورود همــراه بیمــار مبتــال بــه کوویــد-19 
ــط  ــتفاده از PPE توس ــوزش اس ــان آم ــه ایش ــد ب ــد بای الزم باش
کادر درمانــی داده شــود و حتمــاً قبــل از پوشــیدن بعــد از 

ــوند. ــته ش ــتها شس درآوردن PPE دس
ــتفاده  ــاس اس ــدون تم ــی ب ــای دیجیتال ــنج ه ــد از دماس 3- بای
حرارتــی  تصویــر  کــه  هایــی  دوربیــن  از  ترجیحــاً  شــود، 
ــری  ــه 1 مت ــود. فاصل ــتفاده ش ــد اس ــان می دهن ــخاص را نش اش

ــود. ــظ ش ــم حف ــا ه ب
بایــد  هســتند  غربالگــری  کادر  در  کــه  پرســنلی  تمــام   -4
ــن  ــد، همچنی ــح از PPE را ببینن ــتفاده صحی ــوه اس ــوزش نح آم
بهداشــت و اســتریل کــردن دســت هــا قبــل از پوشــیدن و بعــد 

PPE درآوردن  از 


