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راھﻨﻤﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﻮوﯾﺪ  (COVID-19) 19وﯾﮋه
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ
آﺧرﯾن ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ 2020/5/6

ﻣﻘدﻣﮫ
اﯾن ﺳﻧد ﻋﻼﺋم و راھﻧﻣﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری دﻣﺎ را ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .اﯾن راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت و داﻧش ﺟدﯾد،
ﺷراﯾط اﻧﺗﻘﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،و در دﺳﺗرس ﺑودن  PPEو ﺗﻐﯾﯾر آزﻣﺎﯾش ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
روﻧد ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐووﯾد  19ﻣﻧدرج در اﯾن ﺳﻧد ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ورود ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺑرای ﺷروع ھر روز ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﺷود.

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 اﯾن
وﯾروس ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯾﺎز ﻧدارد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ھﻣﭼﻧﯾن آزﻣﺎﯾش را ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧﻧد زﯾرا اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺑر
ﻣﯾزان دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﺑﮫ اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد و اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾش را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را ﮔذراﻧدهاﻧد
و ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧدارﻧد اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر داده ﺷود.
اﮔر ﭘرﺳﻧﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  19ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺣض داﺷﺗن ﺿواﺑط ﻣﻧدرج در ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر  ،ACPHDدر
اﯾﻧﺟﺎ  ،ﺑﮫ ﺳرﮐﺎر ﺑرﮔردﻧد .ﺗﮑرار آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  19ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر ﺿروری ﻧﯾﺳت.
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ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐﺎرﮐﻧﺎن
 .1ھﻣﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود را ﻣﻠزم ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻋﻼﺋم و ﻗرارﮔﯾری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد  19را ﻗﺑل از ﺷروع ﺷﯾﻔت ﮐﺎری ﺧود،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﺧود ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐووﯾد  19وﯾژه ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 .2ﮐﺎرﮐﻧﺎن )ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،داوطﻠﺑﺎن( ﮐﮫ وارد ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد  19ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺷوﻧد.
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ﭘرﺳش ھﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری روزاﻧﮫ
ﭘرﺳش درﺑﺎره ﻋﻼﺋم و ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﮐووﯾد  19ﻧﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﮑرر دﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت ﺑرای
ھﻣﮫ اﻓراد ﺣﺎﺿر در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،رﻋﺎﯾت  6ﻓوﺗﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر و اﯾﺟﺎد ﻣواﻧﻊ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﻧﺟرهھﺎی ﺷﯾﺷﮫای-ﭘﻠﮑﺳﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﺑرای ﻟﺣظﮫای ﺑﺎﯾد
ﻧزدﯾﮑﺗر از  6ﻓوت ،ﻣﺛﻼً ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ،ﺷود.
ﺳؤاﻻت زﯾر را ﺑﭘرﺳﯾد:

 .1آﯾﺎ طﯽ  10روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐووﯾد  19ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﯾد ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺷﻣﺎ ﺑرای اﯾن وﯾروس ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت؟
☐ ﺧﯿﺮ
☐ﺑﻠﮫ
 .2آﯾﺎ در  14روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﮐووﯾد  19در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑودهاﻧد ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش وﯾروس آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت ،در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ
ﮐردهاﯾد ،ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ* داﺷﺗﮫاﯾد؟
☐ﺧﯿﺮ
☐ﺑﻠﮫ
 .3آﯾﺎ اﻣروز ﯾﺎ طﯽ  24ﺳﺎﻋت ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد از اﯾن ﻋﻼﺋم ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﯾد ﮐﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ دﻟﯾل دﯾﮕری ﻏﯾر از اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد
 19ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟
• ﺗب ،ﻟرز ،ﯾﺎ ﺗﺷﻧﺞ/ﻟرزﯾدن

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺳرﻓﮫ
ﮔﻠو درد
ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،دﺷواری ﺗﻧﻔس
اﺣﺳﺎس ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﺿﻌف ﯾﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ
از دﺳت دادن ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ و ﺑوﯾﺎﯾﯽ
درد ﻋﺿﻼﻧﯽ
ﺳردرد
آﺑرﯾزش ﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ
اﺳﮭﺎل
ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ
☐ﺧﯾر

☐ﺑﻠﮫ

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

ﺳواﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت دادﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد و ﻣراﺣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ/ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ذﮐر ﺷده در اﯾﻧﺟﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ٴ
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اﯾﺟﺎد اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭘرﺳش ھﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری
.1
.2

ﺳواﻻت را ﻣﯽﭘرﺳد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد؟
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ٴ
• ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد از ﭼﮫ ﮐﺳﯽ درﺑﺎره ﻋﻼﺋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﮐووﯾد 19ﺳؤال ﺧواھد ﭘرﺳﯾد :ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ
وارد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯽﺷود؟
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺳواﻻت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐووﯾد  19را ﺧواھد ﭘرﺳﯾد.
• ﺗﻌداد ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﺋول ﭘرﺳشھﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﯾد .اﮔر ﮐﺎرﻣﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﯾد ،زﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﭘرﺳﯾدن ﺳؤاﻻت
ﻏرﺑﺎﻟﮕری از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ازدﺣﺎم در ورودی ،ﺗﺄﺧﯾر ﺷروع ﮐﺎر و اﯾﺟﺎد ﺻﻔوف طوﻻﻧﯽ ﺷود.
• اﻓرادی ﻣﺳﺋول ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗور ﭘوﺷش ﺻورت آﻻﻣدا ﮐﺎﻧﺗﯽ ﭘوﺷش ﺻورت ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭘوﺷﻧد.
ﺳواﻻت اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد:
روشھﺎی اﯾﻣنﺗری ﺑرای ﭘرﺳﯾدن ٴ
ﺳواﻻت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺣﺿوری از آنھﺎ ﭘرﺳﯾده ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد طﺑﻖ
• ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ﻧوﺟواﻧﺎن ،زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ٴ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺻورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ اﻓراد ﺑدون ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺻورت ﻣﯽﺗوان در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ
ﭘوﺷش ﺻورت داد .اﯾن ﭘوﺷش ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﮔﻠدار ﯾﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﭼﺎرﮔوش ﺑﺎﺷد.
• ﻟوازم ﻣﺷﺗرک را ﺑردارﯾد .ﻣﺛﻼً ،از ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺗرک اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .اﮔر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣﺷﺗرک از ﻟوازﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﭘس
از ھر ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود؟
• ﻣﺣل اﻧﺟﺎم ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻋﻼﺋم را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.
 .iﺑﮫ طور اﯾده آل ،ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ورود ﺷﺧص ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ ورودی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود.
 .iiﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ورود اﻓراد ﺑدون ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑرﺧﯽ از ورودیھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷود.
 .iiiورودی ﺑﺎﯾد ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ در اطراف آن ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ  6ﻓوت ﻣﻧﺗظر ﻏرﺑﺎﻟﮕری در آﻏﺎز
ﺷﯾﻔت ﮐﺎری ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﮐف ﻣﺣل ﺻف ﮔﯾری ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﻧﺗظر ﻏرﺑﺎﻟﮕری را ﺑرای رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﮐﻧﯾد.
 .ivﻏرﺑﺎﻟﮕر و ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  6ﻓوت از ﯾﮑدﯾﮕر و از دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .vدر ﺻورت ﭘرﺳش ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ،ﺑﺎﯾد اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺗﻧظﯾم ﺷود ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﻓرد ﻣورد آزﻣﺎﯾش
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺣﻔظ ﺷود.
آﯾﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﯾد دﻣﺎ و ﻋﻼﺋم ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﺛﺑت ﮐﻧﻧد؟
• ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺳؤاﻻت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐووﯾد  19را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .در اﯾن ﺻورت،
 Cal/OSHAﻣﻠزم ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ اﯾن اﺳﻧﺎد را ﺑﮫ ﻣدت  30ﺳﺎل ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﮕﮭداری
ﮐﻧد .ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗرارﮔﯾری ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎری و ﺳواﺑﻖ ﭘزﺷﮑﯽ (Cal/OSHA (8 CCR 3204
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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اﻧدازه ﮔﯾری دﻣﺎ
ﺑﮫ اﮐﺛر ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ اﻧﺟﺎم ﺑررﺳﯽ دﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﺷود .ﺑررﺳﯽ دﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺗرل ﻓردی و ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻋﻼﺋم و
ﺧود ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﮔﯾری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد  19ﻧﯾﺳت .اﺑﺗدا ﻏرﺑﺎﻟﮕری را ﺑر اﺳﺎس ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد  19اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑررﺳﯽ دﻣﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ھر ﯾﮏ از ﺳؤاﻻت ﻏرﺑﺎﻟﮕری و ﺧود ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت دادهاﻧد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد/ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﻧد.

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل CDC ،ﭘرﺳش ﺳؤاﻻت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐووﯾد  19و ﻧﯾز ﺑررﺳﯽ دﻣﺎی ﮔروهھﺎی ﺧﺎص زﻣﺎن ورود ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣراﮐز ﺧﺎص را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد،
از ﺟﻣﻠﮫ:

 .1ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﻧد در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣرﮐز ﭘرﺳﺗﺎری ﺣرﻓﮫ ای و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت .ﺑرای
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت طوﻻﻧﯽ ﻣدت در آﻻﻣدا ﮐﺎﻧﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 .2ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﺑﺎزدﯾدﻛﻧﻧدﮔﺎن و اﻓراد زﻧداﻧﯽ/ﺑﺎزداﺷت ﺷده در ﻣراﻛز ﺑﺎزﭘروری و ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎهھﺎ.
 .3ﮐﺎرﮔران زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﺣﯾﺎﻧﯽ ﭘس از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﮐووﯾد  19ﻣﺷﮑوک اﺳت ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  19او ﻣﺛﺑت ﺷده اﺳت،
ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اداﻣﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ:
• ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻓدرال ،اﯾﺎﻟﺗﯽ ،و ﻣﺣﻠﯽ
• ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس 911
• ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز اﻧﺗﻘﺎل ﺧون
• ﻣﺳﺋوﻻن ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ وﺟود ﻣواد ﺧطرﻧﺎک ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ
• ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳراﯾداری و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﻣﻧدان ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ
• ﮐﺎرﮔران  -از ﺟﻣﻠﮫ ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر  -در ﺑﺧش ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﮐﺷﺎورزی ،ﺗوﻟﯾدات ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت ،ﺣﻣل و ﻧﻘل ،اﻧرژی
و ﻣراﮐز دوﻟﺗﯽ
• ﻣراﺟﻌﯾﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﭘﻧﺎھﮕﺎهھﺎی ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷوﻧد
• ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﻣﯽﺷوﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ) pre-Kﻗﺑل از ﻣﮭد ﮐودک( .در دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی CDC
دوﻟت آﻣده اﺳت ﻛﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﻛودك ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ واﻟدﯾن اﺟﺎزه دھﻧد ﻛﮫ دﻣﺎی ﻛودك را ﻗﺑل ﯾﺎ ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺣل ﺑﺎ
دﻣﺎﺳﻧﺞ ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺳﭘس دﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﻛودك اطﻼع دھﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر
اﺷﺎره ﮐرد:
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺧﺎﻧواده ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در ﻣﻧزل
.i
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ) Pre-Kﻗﺑل از ﻣﮭد ﮐودک( در ﻣدارس ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ
.ii
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی  Head Startو Early Head Start
.iii
ﻣراﮐز ﺧﺻوﺻﯽ ﻣراﻗﺑت از ﮐودک
.iv
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آﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﺎﯾد دﻣﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی را ﮐﮫ وارد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽﺷوﻧد ،اﻧدازهﮔﯾری ﮐﻧﻧد؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ آﻻﻣدا ﮐﺎﻧﺗﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ طور ﻣرﺗب دﻣﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﺑرای ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐووﯾد 19
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻧدازهﮔﯾری ﮐﻧﻧد.
ﭘرﺳﯾدن درﺑﺎره ﻋﻼﺋم و ﺑررﺳﯽ دﻣﺎ در ﻣﮑﺎنھﺎی زﯾر ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﻧﻔﻌت را دارد:
•
•
•
•

وﻗﺗﯽ ﭼﻧدﯾن ﮐﺎرﮔر زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﻣﻌرض ﮐووﯾد  19ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،و اﻟزام ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔران در ﻣﻌرض ﺑرای ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ
ﻣدت  14روز ﺑﺎﻋث ﺷود ﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن روﺑﮫ رو ﺷوﻧد.
ﻣﺣﯾطھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﮐووﯾد  19در ﺻورت ورود ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺷﯾوع ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﮐز ﭘرﺳﺗﺎری ،زﻧدانھﺎ و ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎهھﺎ.
ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣؤﺛرﺗری ﻣﺎﻧﻧد رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ  6ﻓوﺗﯽ و ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﺳﮏ و ﭘوﺷش ﺻورت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت از
ﮐودک.
اﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻی ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  19ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ،ﮐﻠﯾﻧﯾﮏھﺎ و ﻣراﮐز ﭘرﺳﺗﺎری.

اﯾﺟﺎد اﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺳﻧﺟش دﻣﺎ
 .1ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺷﻣﺎره  ،1ﺷﻣﺎره  ،2ﺷﻣﺎره  ،3و ﺷﻣﺎره  4در ﺑﺧش اﯾﺟﺎد اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺳواﻻت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 .2ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﭘﻧﺟره ﺷﯾﺷﮫای ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ واﺿﺢ را روی ﯾﮏ ﻣﯾز ﻧﺻب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻓردی ﮐﮫ دﻣﺎی او را ﻣﯽﮔﯾرد ﭘﺷت آن
ﺑﺎﯾﺳﺗد.
• اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  6ﻓوت از ﯾﮑدﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻓرد ﻣورد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺣﻔظ ﺷود.
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• در ﺻورت ﻋدم ﻧﺻب ﻣﺎﻧﻊ ،ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ اﻧدازهﮔﯾری دﻣﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ﺑﺎﯾد وﺳﺎﯾل ﻣﺣﺎﻓظت ﺷﺧﺻﯽ ) (PPEزﯾر از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎﺳﮏ،
ﻣﺣﺎﻓظ ﭼﺷم )ﻋﯾﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظ ﺻورت ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺻرف ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﺟﻠوﯾﯽ و اطراف ﺻورت را ﮐﺎﻣﻼً ﭘوﺷﺎﻧده اﺳت( و دﺳﺗﮑش ﯾﮑﺑﺎر
ﻣﺻرف را ﺑﭘوﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗﺟﮭﯾزات  PPEاﺛرﺑﺧش ﮐﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ دارﻧد .ﺑﻌﻼوه ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از
 PPEآﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﻧد.
 .3اﻧﺗﺧﺎب ﻧوع دﻣﺎﺳﻧﺞ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده:
• در ﺗﻣﺎﻣﯽ دﻣﺎﺳﻧﺞھﺎ ،دﻣﺎﺳﻧﺞھﺎی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻﺗر اﺣﺗﻣﺎﻻً اﻧدازهﮔﯾری دﻗﯾﻖﺗری اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن را رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﯾد.
• اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ آﻻﻣدا ﮐﺎﻧﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻧﺞھﺎی ﻏﯾر ﺗﻣﺎﺳﯽ )ﻣﺎدون ﻗرﻣز( ،ﺑﺎ ھﺷدارھﺎی زﯾر را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد:
 .iدﻣﺎﺳﻧﺞھﺎی ﻏﯾر ﺗﻣﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻧﺞھﺎی دھﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده در ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ،اﺣﺗﻣﺎﻻً درﺟﮫ
ﺣرارت ﮐﻣﺗری را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد.
• در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻧﺞھﺎی دھﺎﻧﯽ ،ﺧوردن ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺟﺎﻣدات طﯽ  30دﻗﯾﻘﮫ اﺧﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺳﻧﺟش اﺷﺗﺑﺎه ﺷود.

ﻓرآﯾﻧد اﻧدازه ﮔﯾری دﻣﺎ
اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ آﻻﻣدا ﮐﺎﻧﺗﯽ ) (Alameda County Public Health Departmentاﻓراد ﺑﺎ دﻣﺎی  100درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 37.8درﺟﮫ
ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد( ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر را ﺗبدار ﻣﯽداﻧد .اﻓراد ﺑﺎ دﻣﺎی  100درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 37.8درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد( ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد .ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن
از ﺳﻧﺟش ﺻﺣﯾﺢ ،دﻣﺎھﺎی ﮐﻣﺗر از  96درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 35.6درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد( ﺑﺎﯾد ﻣﺟددا ً ﺑررﺳﯽ ﺷوﻧد.

 .1دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﻧدازهﮔﯾری دﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﺻب ﺷده اﺳت )ﺗرﺟﯾﺣﯽ(
• ﺣﯾن اﻧدازهﮔﯾری دﻣﺎ ،ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺻورﺗﺗﺎن در ﺑراﺑر ﻗطرات ﺗﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ھﻧﮕﺎم ﻋطﺳﮫ ،ﺳرﻓﮫ ،ﯾﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﻧده اﯾﺟﺎد ﺷود ،ﭘﺷت ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﯾزﯾﮑﯽ واﺿﺢ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﻧﺟره ﺷﯾﺷﮫای ﯾﺎ دﯾواره ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.
• زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه دﻣﺎ رﺳﯾدﯾد ،دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد و ﺳﭘس دﺳﺗﮑش ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﺑﭘوﺷﯾد.
 .iدﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد .اﮔر آب و ﺻﺎﺑون در دﺳﺗرس ﻧﺑود ،از ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت
ﺑﺎ ﺣداﻗل  %60اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽﮐﮫ دﺳتھﺎ ﺑﮫ طور واﺿﺣﯽ ﮐﺛﯾف ھﺳﺗﻧد ،ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ
ﮐﻧﻧده اﻟﮑﻠﯽ ،ﺑﺎﯾد از آب و ﺻﺎﺑون اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد.
ً
• ﺑرای اﻧدازهﮔﯾری دﻣﺎ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ دﯾواره ﭘﺎرﺗﯾﺷن ﯾﺎ ﭘﺷت ﭘﻧﺟره ﺑروﯾد .ﺣﺗﻣﺎ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺻورت ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم اوﻗﺎت ﭘﺷت ﻣﺎﻧﻊ ﻗرار
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .iاﮔر دﻣﺎ ﮐﻣﺗر از  96درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 37.8درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد( اﺳت ،ﻣﺟددا ً آن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
 .iiدر ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻧﺞ ﻏﯾر ﺗﻣﺎﺳﯽ )ﻣﺎدون ﻗرﻣز( ﯾﺎ زﻣﺎندار ،اﮔر ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻏرﺑﺎﻟﮕری اﺳت ﻟﻣس
ﻧﮑردﯾد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت دﺳﺗﮑش را ﻗﺑل از ﺑررﺳﯽ ﺑﻌدی ﻋوض ﮐﻧﯾد.
 .iiiدر ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻧﺞ زﻣﺎندار ،آن را ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﻧﻧده اﻟﮑﻠﯽ )ﯾﺎ اﻟﮑل اﯾزوﭘروﭘﯾل در ﭘﻧﺑﮫ آﻏﺷﺗﮫ( در ﻓﺎﺻﻠﮫ ورود ھر
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﺧﯾس ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .ivدر ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻧﺞ دھﺎﻧﯽ ،از ﯾﮏ ﺟﻔت دﺳﺗﮑش ﺗﻣﯾز ﺑرای ھر ﻓرد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﯾن ھر ﺑررﺳﯽ دﻣﺎﺳﻧﺞ را
ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .از دﻣﺎﺳﻧﺞ دھﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘوﺷش ﻣﯾﻠﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
• در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﯾﻔت ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﺧروج از ﻣﺣل ﻏرﺑﺎﻟﮕری دﻣﺎ ،دﺳﺗﮑش را ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد و دور ﺑﯾﻧدازﯾد و دﺳتھﺎ را طﺑﻖ ﺷرح ﺑﺎﻻ ﺑﺷوﯾﯾد.
 .2دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﻧدازهﮔﯾری دﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﯾزﯾﮑﯽ در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت )ﻓﻘظ ﺗﺟﮭﯾزات :(PPE
ً
• ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ،دﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد و ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﺣﺎﻓظ ﭼﺷم )ﻋﯾﻧﮏ اﯾﻣﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظ ﺻورت ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺳﻣت
ﺟﻠوﯾﯽ و اطراف ﺻورت را ﻣﯾﭘوﺷﺎﻧد( ،و ﯾﮏ ﺟﻔت دﺳﺗﮑش ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﺑﭘوﺷﯾد.
 .iﺗوﺻﯾﮫھﺎی اﺧﯾر  CDCﺑرای ﻣﺎﺳﮏ و ﻣﺣﺎﻓظ ﭼﺷم ﻣﻧدرج در آدرس
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.htmlرا رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﯾد.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html
 .iiاز راھﻧﻣﺎی ﻣرﮐز ﺧود درﺑﺎره ﻧﺣوه ﭘوﺷﯾدن و درآوردن اﯾﻣن ﺗﺟﮭﯾزات  PPEﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﮔر راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد،
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی  CDCﺑرای ﭘوﺷﯾدن و درآوردن ﺗﺟﮭﯾزات  PPEدر آدرس
 https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdfدر دﺳﺗرس اﺳت.
 .iiiﻋﯾﻧﮏھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﭘوﺷش طرﻓﯾن ﺻورت ،ﻣﺣﺎﻓظ ﭼﺷم ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
 .ivدﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﮫ ﻣدت  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد .اﮔر آب و ﺻﺎﺑون در دﺳﺗرس ﻧﺑود ،از ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت
ﺑﺎ ﺣداﻗل  %60اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽﮐﮫ دﺳتھﺎ ﺑﮫ طور واﺿﺣﯽ ﮐﺛﯾف ھﺳﺗﻧد ،ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﺿدﻋﻔوﻧﯽ
ﮐﻧﻧده اﻟﮑﻠﯽ ،ﺑﺎﯾد از آب و ﺻﺎﺑون اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد.
• دﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
33T
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 .iاﮔر دﻣﺎ ﮐﻣﺗر از  96درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت ) 37.8درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد( اﺳت ،ﻣﺟددا ً آن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
 .iiدر ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻧﺞ ﻏﯾر ﺗﻣﺎﺳﯽ )ﻣﺎدون ﻗرﻣز( ﯾﺎ زﻣﺎندار ،اﮔر ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻏرﺑﺎﻟﮕری اﺳت ﻟﻣس
ﻧﮑردﯾد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت دﺳﺗﮑش را ﻗﺑل از ﺑررﺳﯽ ﺑﻌدی ﻋوض ﮐﻧﯾد.
 .iiiدر ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻧﺞ زﻣﺎندار ،آن را ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﻧﻧده اﻟﮑﻠﯽ )ﯾﺎ اﻟﮑل اﯾزوﭘروﭘﯾل در ﭘﻧﺑﮫ آﻏﺷﺗﮫ( در ﻓﺎﺻﻠﮫ ورود ھر
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﺧﯾس ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .ivدر ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻧﺞ دھﺎﻧﯽ ،از ﯾﮏ ﺟﻔت دﺳﺗﮑش ﺗﻣﯾز ﺑرای ھر ﻓرد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﯾن ھر ﺑررﺳﯽ دﻣﺎﺳﻧﺞ را
ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .از دﻣﺎﺳﻧﺞ دھﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘوﺷش ﻣﯾﻠﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
• در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﯾﻔت ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﺧروج از ﻣﺣل ﻏرﺑﺎﻟﮕری دﻣﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات  PPEرا ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد و دور ﺑﯾﻧدازﯾد و دﺳتھﺎ را طﺑﻖ ﺷرح ﺑﺎﻻ
ﺑﺷوﯾﯾد.
 .3ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﺳﻧﺟش دﻣﺎ اﺛر ﺑﮕذارد.
• دﻣﺎی ﻣﺣﯾط ،ﻧور ﺧورﺷﯾد و ﺑﺎد ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺳﻧﺟش ﻏﯾردﻗﯾﻖ ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻧﺞ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ )زﻣﺎندار( ﯾﺎ ﻣﺎدون ﻗرﻣز ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﺣﯾط
ﺑﯾرون ﺷود.
• ﺧوردن ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺟﺎﻣدات طﯽ  30دﻗﯾﻘﮫ اﺧﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺳﻧﺟش اﺷﺗﺑﺎه دﻣﺎﺳﻧﺢ دھﺎﻧﯽ ﺷود.
• ورزش ﺑﮫ ﻣدت  30دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش دﻣﺎ در ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﺷود.
• داروھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﺳﭘرﯾن ،اﺳﺗﺎﻣﯾﻧوﻓن ) ،(Tylenolاﯾﺑوﭘروﻓن ) (Motrinو ﻧﺎﭘروﮐﺳن ) (Aleveﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗب را از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد.
• ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺳن و اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧﻘص ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗب ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
• ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺳرﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ وﺟود ﻋﻔوﻧت دﻣﺎی ﺑدن ﮐﻣﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .دﻣﺎﺳﻧﺞ دﻣﺎی واﻗﻌﯽ ﺑدن را
ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت دﻣﺎی ﺑدن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت زﯾﺎد ﻧﺷود.
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