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 ) ویژه  COVID-19( 19راھنمای غربالگری کووید 
 ھاکسب و کارھا و سازمان

  6/5/2020آخرین بھ روز رسانی  

 مقدمھ
دھد. این راھنمایی ممکن است با کسب اطالعات و دانش جدید،  ھا ارائھ می این سند عالئم و راھنمای غربالگری دما را برای کسب و کارھا و سازمان

 و تغییر آزمایش تغییر کند.  PPEشرایط انتقال در جامعھ، و در دسترس بودن 

 رود کارکنان بھ مرکز برای شروع ھر روز کاری انجام شود.  مندرج در این سند باید قبل از و 19روند غربالگری کووید  

این  توجھ: اگر پرسنلی پس از یک دوره قرنطینھ بھ محل کار خود برگردد، بھ گواھی پزشکی مبنی بر امکان بازگشت بھ محل کار یا انجام آزمایش 
کنند زیرا انجام این کار بر  ھی پزشکی یا ھمچنین آزمایش را ملزم می ویروس قبل از بازگشت بھ کار نیاز ندارد. توصیھ ما بھ کارفرمایانی است کھ گوا

اند  دھد. باید بھ افرادی کھ دوره قرنطینھ را گذراندهگذارد و امکان آزمایش را کاھش می میزان دسترسی بیماران بھ ارائھ دھندگان خدمات پزشکی تأثیر می
 و عالئمی ندارند اجازه بازگشت بھ کار داده شود.  

، در  ACPHDتوانند بھ محض داشتن ضوابط مندرج در خط مشی بازگشت بھ کار  قرنطینھ شده باشد، می 19پرسنلی بھ علت تشخیص بیماری کووید  اگر
U33T33اینجاTU،   برای بازگشت کارمند بھ سر کار ضروری نیست.  19بھ سرکار برگردند.  تکرار آزمایش کووید 

 غربالگری کارکنان
را قبل از شروع شیفت کاری خود،   19ھمھ کارفرمایان باید کارکنان خود را ملزم کنند تا شخصاً عالئم و قرارگیری احتمالی در معرض کووید   .1

 مراجعھ کنید.  33Tویژه کارکنان  19بھ راھنمای خود ارزیابی کووید  33Tارزیابی کنند. برای کسب اطالعات بیشتر 
 غربالگری شوند.  19شوند باید برای عالئم کووید کارکنان (کارمندان، پیمانکاران، داوطلبان) کھ وارد محل کار می  .2

 ھای غربالگری روزانھپرسش
نباید جایگزین اقدامات دیگری مانند شستشوی مکرر دست، استفاده از ماسک صورت برای   19سش درباره عالئم و قرار گرفتن در معرض کووید پر

د  ای بای پلکسی ھنگامی کھ افراد برای لحظھ -ایھای شیشھ فوتی از یکدیگر و ایجاد موانع فیزیکی مانند پنجره  6ھمھ افراد حاضر در ساختمان، رعایت 
 فوت، مثالً برای پرداخت ھزینھ، شود.    6نزدیکتر از 

 سؤاالت زیر را بپرسید: 

 اید یا آزمایش شما برای این ویروس مثبت بوده است؟ مبتال شده  19روز گذشتھ شما بھ کووید   10آیا طی   .1
 خیر ☐    بلھ☐

 
ھا مثبت بوده است، در یک خانھ زندگی اند یا آزمایش ویروس آن بودهدر قرنطینھ خانگی   19روز گذشتھ با افرادی کھ بخاطر کووید   14آیا در  .2

 اید؟اید، یا تماس نزدیک* داشتھ کرده
 خیر☐    بلھ☐

 
اید کھ جدید باشند یا دلیل دیگری غیر از احتمال ابتال بھ کووید ساعت گذشتھ بھ یک یا چند مورد از این عالئم مبتال شده 24آیا امروز یا طی  .3

 نداشتھ باشند؟  19
 تب، لرز، یا تشنج/لرزیدن •

http://acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
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 سرفھ  •
 گلو درد  •
 تنگی نفس، دشواری تنفس  •
 احساس غیرمعمول ضعف یا خستگی •
 از دست دادن حس چشایی و بویایی •
 درد عضالنی  •
 سردرد  •
 آبریزش یا گرفتگی بینی •
 اسھال  •
 تھوع و استفراغ  •

 
 خیر☐    بلھ☐

فوتی از یک فرد مبتال بھ کووید    6خانھ، ھمسر بودن، مراقب شخصی بودن، یا بودن در فاصلھ * «تماس نزدیک» عبارت است از: زندگی کردن در یک 
 دقیقھ.  15برای بیش از  19

 
االت پاسخ     را رعایت کنند. 33Tاینجا33Tو مراحل قرنطینھ خانگی/قرنطینھ ذکر شده در  باید بھ خانھ فرستاده شوند دادند،  مثبت اگر کارکنان بھ ھر یک از سوٴ

 ھای غربالگریایجاد ایستگاه پرسش

االت را می  .1  دھد؟پرسد و پاسخ می چھ کسی سوٴ
تنھا کارکنان یا ھرکسی کھ  سؤال خواھد پرسید: 19تعیین کنید از چھ کسی درباره عالئم احتمالی و قرار گرفتن در معرض کووید  •

 شود؟ وارد ساختمان می 
 را خواھد پرسید.  19تعیین کنید چھ کسی سواالت غربالگری کووید  .2

ھای غربالگری را بھ حداقل برسانید. اگر کارمند کافی ندارید، زمان الزم برای پرسیدن سؤاالت  تعداد کارکنان مسئول پرسش  •
 م در ورودی، تأخیر شروع کار و ایجاد صفوف طوالنی شود.  تواند باعث ازدحاغربالگری از کارکنان می 

 پوشش صورت یا ماسک بپوشند.   33Tدستور پوشش صورت آالمدا کانتی33Tافرادی مسئول غربالگری باید مطابق با  •
االت ھای ایمنروش  .3  ایجاد کنید:  تری برای پرسیدن سوٴ

االت غربالگری حضوری از آن لطفاً توجھ داشتھ باشید: تمامی بزرگساالن و نوجوانان، زمانی  • شود، باید طبق  ھا پرسیده میکھ سوٴ
توان در صورت امکان، ماسک یا  دستورالعمل ماسک یا پوشش صورت داشتھ باشند.  بھ افراد بدون ماسک یا پوشش صورت می 

 پوشش صورت ممکن است بھ سادگی یک دستمال گلدار یا شبیھ پارچھ چارگوش باشد. پوشش صورت داد.  این 
لوازم مشترک را بردارید. مثالً، از خودکار بھ صورت مشترک استفاده نکنید.  اگر باید بھ طور مشترک از لوازمی استفاده کنید، پس   •

 از ھر بار استفاده ضدعفونی کنید. 
 شود؟ غربالگری کجا انجام می  .4

 جام غربالگری عالئم را مشخص کنید. محل ان  •
i.  .بھ طور ایده آل، غربالگری باید قبل از ورود شخص بھ ساختمان، یا نزدیکی ورودی ساختمان انجام شود 
ii.  ھا بستھ شود. ھای ساختمانبرای جلوگیری از ورود افراد بدون غربالگری ممکن است الزم باشد برخی از ورودی 
iii. فوت منتظر غربالگری در آغاز    6ن برای کارکنان داشتھ باشد تا بتوانند با فاصلھ ورودی باید فضای کافی در اطراف آ

 شیفت کاری بمانند. کف محل صف گیری کارکنان منتظر غربالگری را برای رعایت فاصلھ فیزیکی، عالمت گذاری کنید. 
iv. داشتھ باشد.  فوت از یکدیگر و از دیگران فاصلھ  6شود، باید حداقل غربالگر و شخصی کھ غربالگری می 
v. ھای غربالگری بھ نحوی تنظیم شود تا اطالعات فرد مورد آزمایش  در صورت پرسش بھ صورت شفاھی، باید ایستگاه

 محرمانھ حفظ شود.   
 آیا کسب و کارھا باید دما و عالئم کارکنان را ثبت کنند؟   .5

را حفظ کنند یا خیر. در این صورت،   19خواھند سؤاالت غربالگری کووید توانند تصمیم بگیرند کھ آیا می کسب و کارھا می •
Cal/OSHA  کند، نگھداری سال پس از اینکھ کارمند سازمان را ترک می  30داند کھ کسب و کارھا این اسناد را بھ مدت  ملزم می

)  Cal/OSHA (8 CCR 3204ات قرارگیری کارکنان در معرض بیماری و سوابق پزشکی  کند. بھ استاندارد دسترسی بھ اطالع
 مراجعھ کنید.

http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
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 گیری دمااندازه
بررسی دما جایگزینی برای سایر اقدامات کنترل فردی و غربالگری مانند غربالگری عالئم و   شود. بھ اکثر کسب و کارھا انجام بررسی دما توصیھ نمی 

انجام دھید. بررسی دمای کارکنانی کھ بھ   19نیست. ابتدا غربالگری را بر اساس عالئم کووید  19حتمالی در معرض کووید  خود ارزیابی قرار گیری ا
 اند، الزم نیست و باید در خانھ بمانند/بھ خانھ بروند. ھر یک از سؤاالت غربالگری و خود ارزیابی پاسخ مثبت داده 

کند، ھای خاص زمان ورود بھ محل کار یا مراکز خاص را توصیھ می بررسی دمای گروه  نیز و    19د  پرسش سؤاالت غربالگری کووی  CDCبا این حال،  
 از جملھ:  

ھای طوالنی مدت. برای  کنند، از جملھ مرکز پرستاری حرفھ ای و مراکز مراقبت کنند در مراکز درمانی کار می کارکنانی کھ اعالم می  .1
 مراجعھ کنید.   33Tاینجا33Tراھنمایی بیشتر در مورد مراکز مراقبت طوالنی مدت در آالمدا کانتی بھ 

 ھا.  کارکنان، بازدیدكنندگان و افراد زندانی/بازداشت شده در مراكز بازپروری و بازداشتگاه .2
است،   او مثبت شده  19مشکوک است یا آزمایش کووید   19ھای حیانی پس از تماس نزدیک با کسی کھ مشکوک بھ کووید کارگران زیرساخت  .3

 مجاز بھ ادامھ کار ھستند، از جملھ:  
 نیروھای انتظامی فدرال، ایالتی، و محلی   •
   911کارکنان مرکز تماس  •
 کارکنان مرکز انتقال خون   •
 مسئوالن شرایط بحرانی وجود مواد خطرناک بخش دولتی و خصوصی    •
 کارمندان سرایداری و سایر کارمندان نگھبانی  •
در بخش مواد غذایی و کشاورزی، تولیدات حیاتی، فناوری اطالعات، حمل و نقل، انرژی   -پیمانکار  از جملھ فروشندگان -کارگران  •

 و مراکز دولتی  
 شوندخانمانان میھای بی مراجعینی کھ وارد پناھگاه •
  CDCھای العمل (قبل از مھد کودک). در دستور  pre-Kھای شوند، از جملھ برنامھھای مراقبت از کودک می کودکانی کھ وارد برنامھ •

تواند بھ والدین اجازه دھند كھ دمای كودك را قبل یا بعد از رسیدن بھ محل با  ھای مراقبت از كودك می دولت آمده است كھ برنامھ 
توان بھ موارد زیر  ھای مراقبت از کودک می دماسنج بگیرند، سپس دما را بھ مرکز مراقبت از كودك اطالع دھند. از جملھ برنامھ 

 رد:  اشاره ک
i. ھای مراقبت از کودک خانواده، ھمچنین موسوم بھ مراقبت از کودک در منزل  برنامھ 
ii.  برنامھ ھایPre-K  (قبل از مھد کودک) در مدارس خصوصی و دولتی 
iii. ھای برنامھHead Start    وEarly Head Start   
iv.  مراکز خصوصی مراقبت از کودک 

 

 گیری کنند؟  شوند، اندازه ھایشان می آیا سایر کسب و کار باید دمای کارکنان یا سایر افرادی را کھ وارد ساختمان 

  19کند کھ تمامی کسب و کارھا بھ طور مرتب دمای کارکنان را برای غربالگری کووید در حال حاضر، اداره بھداشت عمومی آالمدا کانتی توصیھ نمی 
    گیری کنند.اندازه احتمالی 

 ھای زیر بیشترین منفعت را دارد: پرسیدن درباره عالئم و بررسی دما در مکان 

قرار داشتھ باشند، و الزام تمامی کارگران در معرض برای قرنطینھ خانگی بھ   19ھای حیاتی در معرض کووید وقتی چندین کارگر زیرساخت  •
 نان روبھ رو شوند. روز باعث شود با کمبود قابل توجھ کارک 14مدت 

 ھا.ھا و بازداشتگاه کند مانند مراکز پرستاری، زندان ھا بھ سرعت شیوع پیدا می در صورت ورود بھ آن  19ھای بستھ کھ کووید محیط  •
بت از  ھای مراقفوتی و پوشیدن ماسک و پوشش صورت امکان پذیر نیست، مانند برنامھ  6ھایی کھ اقدامات مؤثرتری مانند رعایت فاصلھ مکان •

 کودک. 
 ھا و مراکز پرستاری.   ھا،کلینیکدھند، مانند بیمارستانخدمات ارائھ می 19اماکنی کھ بھ افراد در معرض خطر باالی بیماری کووید  •

 ھای سنجش دماایجاد ایستگاه
 در بخش ایجاد ایستگاه سواالت غربالگری مراجعھ کنید.   4، و شماره  3، شماره 2، شماره 1بھ نکات شماره   .1
گیرد پشت آن  ای یا مانع پالستیکی واضح را روی یک میز نصب کنید تا فردی کھ دمای او را می یک مانع فیزیکی مانند یک پنجره شیشھ  .2

 بایستد.
 ای باشد کھ اطالعات فرد مورد معاینھ محرمانھ حفظ شود. فوت از یکدیگر فاصلھ باشند و بھ گونھ   6ھا باید حداقل ایستگاه •

http://www.acphd.org/media/568814/ltcf-covid-outbreak-control-recommendations-2020.04.10.pdf
http://www.acphd.org/media/568814/ltcf-covid-outbreak-control-recommendations-2020.04.10.pdf
http://www.acphd.org/media/568814/ltcf-covid-outbreak-control-recommendations-2020.04.10.pdf
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) زیر از جملھ ماسک،  PPEدھد باید وسایل محافظت شخصی (گیری دما را انجام میمانع، شخصی کھ اندازه  در صورت عدم نصب  •
محافظ چشم (عینک یا محافظ صورت یک بار مصرف کھ قسمت جلویی و اطراف صورت را کامالً پوشانده است) و دستکش یکبار 

ت بھ مانع دارند. بعالوه، کارکنان باید در مورد نحوه استفاده از  اثربخش کمتری نسب  PPEمصرف را بپوشد.  با این حال، تجھیزات 
PPE .آموزش ببینند 

 انتخاب نوع دماسنج برای استفاده:   .3
ھای تولیدکنندگان را رعایت  دھند.  دستورالعمل تری انجام می گیری دقیق ھای با کیفیت باالتر احتماالً اندازه ھا، دماسنجدر تمامی دماسنج •

 کنید.
 کند:ھای غیر تماسی (مادون قرمز)، با ھشدارھای زیر را توصیھ می ھداشت عمومی آالمدا کانتی استفاده از دماسنجاداره ب  •

i. ھای دھانی، بھ خصوص ھنگام استفاده در فضای بیرون، احتماالً درجھ  ھای غیر تماسی در مقایسھ با دماسنجدماسنج
 دھند. حرارت کمتری را نشان می

 تواند باعث سنجش اشتباه شود.  دقیقھ اخیر می  30ھای دھانی، خوردن یا نوشیدن مایعات و جامدات طی در صورت استفاده از دماسنج •

 گیری دمافرآیند اندازه
ھ  درج  37.8درجھ فارنھایت (  100) افراد با دمای Alameda County Public Health Departmentاداره بھداشت عمومی آالمدا کانتی (

برای اطمینان   درجھ سانتیگراد) یا باالتر باید بھ خانھ فرستاده شوند. 37.8درجھ فارنھایت ( 100افراد با دمای داند. دار می سانتیگراد) یا باالتر را تب 
 درجھ سانتیگراد) باید مجدداً بررسی شوند.   35.6درجھ فارنھایت ( 96از سنجش صحیح، دماھای کمتر از 

 کھ مانع فیزیکی نصب شده است (ترجیحی) گیری دما زمانیدستورالعمل اندازه  .1
تواند ھنگام عطسھ، سرفھ، یا صحبت کردن مراجعھ  گیری دما، برای محافظت از صورتتان در برابر قطرات تنفسی کھ می حین اندازه •

 الستیکی بایستید.ای یا دیواره پ کننده ایجاد شود، پشت یک مانع فیزیکی واضح مانند پنجره شیشھ 
 کھ بھ ایستگاه دما رسیدید، دستھایتان را بشویید و سپس دستکش یکبار مصرف بپوشید. زمانی •

i.  ثانیھ بشویید. اگر آب و صابون در دسترس نبود، از مواد ضدعفونی کننده دست   20دستان خود را با آب و صابون بھ مدت
ھا بھ طور واضحی کثیف ھستند، قبل از استفاده از مواد ضدعفونی  کھ دست % الکل استفاده کنید.  در صورتی 60با حداقل 

 کننده الکلی، باید از آب و صابون استفاده شوند. 
گیری دما بھ نزدیک دیواره پارتیشن یا پشت پنجره بروید.  حتماً مراقب باشید کھ صورت شما تمام اوقات پشت مانع قرار  برای اندازه  •

 داشتھ باشد. 
i.  درجھ سانتیگراد) است، مجدداً آن را بررسی کنید.   37.8درجھ فارنھایت ( 96اگر دما کمتر از 
ii.  دار، اگر شخصی را کھ در حال غربالگری است لمس  در ھنگام استفاده از دماسنج غیر تماسی (مادون قرمز) یا زمان

 نکردید، الزم نیست دستکش را قبل از بررسی بعدی عوض کنید. 
iii.  دار، آن را با پاک کننده الکلی (یا الکل ایزوپروپیل در پنبھ آغشتھ) در فاصلھ ورود ھر  در صورت استفاده از دماسنج زمان

 توانید از آن استفاده کنید.کھ پاک کننده خیس باشد، می مراجعھ کننده تمیز کنید. تا زمانی
iv. بررسی دماسنج را   در صورت استفاده از دماسنج دھانی، از یک جفت دستکش تمیز برای ھر فرد استفاده کنید و بین ھر

 توان استفاده کرد.  کامالً تمیز کنید. از دماسنج دھانی با پوشش میلھ یکبار مصرف نیز می
 ھا را طبق شرح باال بشویید.  در پایان شیفت یا ھنگام خروج از محل غربالگری دما، دستکش را بیرون بیاورید و دور بیندازید و دست  •

 ): PPEھ مانع فیزیکی در دسترس نیست (فقظ تجھیزات کگیری دما زمانیدستورالعمل اندازه  .2
ھای خود را بشویید و ماسک، محافظ چشم (عینک ایمنی یا محافظ صورت یکبار مصرف کھ کامالً قسمت  بھ محض ورود، دست  •

 جلویی و اطراف صورت را میپوشاند)، و یک جفت دستکش یکبار مصرف بپوشید. 
i.   ھای اخیر توصیھCDC  چشم مندرج در آدرس   برای ماسک و محافظ

33Thttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html33T   را رعایت
 کنید.   

33Tprotection.html-strategy/eye-ncov/hcp/ppe-https://www.cdc.gov/coronavirus/201933T 
ii.  از راھنمای مرکز خود درباره نحوه پوشیدن و درآوردن ایمن تجھیزاتPPE  ر راھنمایی موجود نباشد،  پیروی کنید.  اگ

در آدرس   PPEبرای پوشیدن و درآوردن تجھیزات  CDCھای توصیھ 
33Thttps://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf33T   .در دسترس است 

iii. شوند. ن صورت، محافظ چشم مناسبی محسوب نمی ھا بھ دلیل عدم پوشش طرفی عینک 
iv.  ثانیھ بشویید. اگر آب و صابون در دسترس نبود، از مواد ضدعفونی کننده دست   20دستان خود را با آب و صابون بھ مدت

ھا بھ طور واضحی کثیف ھستند، قبل از استفاده از مواد ضدعفونی  کھ دست % الکل استفاده کنید.  در صورتی 60با حداقل 
 کننده الکلی، باید از آب و صابون استفاده شوند. 

 دما را بررسی کنید.  •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
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i.    درجھ سانتیگراد) است، مجدداً آن را بررسی کنید. 37.8درجھ فارنھایت (  96اگر دما کمتر از 
ii.  دار، اگر شخصی را کھ در حال غربالگری است لمس  در ھنگام استفاده از دماسنج غیر تماسی (مادون قرمز) یا زمان

 دید، الزم نیست دستکش را قبل از بررسی بعدی عوض کنید. نکر
iii.  دار، آن را با پاک کننده الکلی (یا الکل ایزوپروپیل در پنبھ آغشتھ) در فاصلھ ورود ھر  در صورت استفاده از دماسنج زمان

 توانید از آن استفاده کنید.کھ پاک کننده خیس باشد، می مراجعھ کننده تمیز کنید. تا زمانی
iv.  صورت استفاده از دماسنج دھانی، از یک جفت دستکش تمیز برای ھر فرد استفاده کنید و بین ھر بررسی دماسنج را  در

 توان استفاده کرد. کامالً تمیز کنید. از دماسنج دھانی با پوشش میلھ یکبار مصرف نیز می
ھا را طبق شرح باال  اورید و دور بیندازید و دست را بیرون بی  PPEدر پایان شیفت یا ھنگام خروج از محل غربالگری دما، تجھیزات  •

 بشویید.  
 تواند بر سنجش دما اثر بگذارد. شرایطی کھ می  .3

دار) یا مادون قرمز ھنگام استفاده در محیط  تواند باعث سنجش غیردقیق با دماسنج پیشانی (زماندمای محیط، نور خورشید و باد می •
 بیرون شود.  

 تواند باعث سنجش اشتباه دماسنح دھانی شود. دقیقھ اخیر می  30مدات طی  خوردن یا نوشیدن مایعات و جا •
 ھا شود. تواند باعث افزایش دما در تمام دستگاهدقیقھ می  30ورزش بھ مدت  •
 توانند تب را از بین ببرند.) می Aleve) و ناپروکسن (Motrin)، ایبوپروفن (Tylenolداروھایی مانند آسپرین، استامینوفن (  •
 مسن و افراد مبتال بھ نقص سیستم ایمنی ممکن است تب قابل توجھی نداشتھ باشند. بیماران  •
کنند ممکن است با وجود عفونت دمای بدن کمتری داشتھ باشند. دماسنج دمای واقعی بدن را  بیمارانی کھ در شرایط سرما زندگی می  •

 کند، اما ممکن است دمای بدن در پاسخ بھ عفونت زیاد نشود.   منعکس می
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