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راھﻨﻤﺎی ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ  COVID-19ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ )ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ،داوطﻠﺒﺎن(

ﻣﻘدﻣﮫ

ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ  5ژوﺋن 2020

ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای اﻧﺗﻘﺎل  COVID-19در ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﮐﺎﻧﺗﯽ آﻻﻣدا وﺟود دارد .ﺣﮑم ﻣﺎﻧدن در ﻣﻧزل ﮐﮫ در ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا ﺑرﻗرار اﺳت ،ﺳﺎﮐﻧﯾن اﯾن
ﺷﮭرﺳﺗﺎن را ﻣﻠزم ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت در ﻣﻧزل ﺑﻣﺎﻧﻧد ،از ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫطور ﻣرﺗب دﺳتھﺎی ﺧود را
ﺑﺷوﯾﻧد ،ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری در ﻣﻧزل ﺑﻣﺎﻧﻧد ،در ﺻورت ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎری آزﻣﺎﯾش ﺑدھﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن از ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی در ﮐﺎھش ﺳرﻋت ﺷﯾوع  COVID-19دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.

اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا ﺑﮫدﻗت در ﺣﺎل ردﯾﺎﺑﯽ دادهھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﯾوع  COVID-19در ﺷﮭرﺳﺗﺎن اﺳت و در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی روﯾﮑردی ﺣﺳﺎبﺷده
ﺟﮭت ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﺳت.

ﺑرای اطﻼع از دﺳﺗورھﺎی اﻓﺳر ﺑﮭداﺷت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ،از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺟﮭت ﻣﺷﺎھده ﻓﮭرﺳت ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه دارﻧد ﻣﺟددا ً در
ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ،از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺷﻣﺎ

ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه دارﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را در ﺷﮭرﺳﺗﺎن آﻻﻣدا از ﺳر ﺑﮕﯾرﻧد ﻣﻠزم ﺑﮫ اﯾﺟﺎد طرح ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﺧﺻوص ﻣﺣل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﺗوﺿﯾﺢ
داده ﺷود ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ از اﻧﺗﻘﺎل  COVID-19ﭘﯾﺷﮕﯾری و آن را ﮐﻧﺗرل ﺧواھﻧد ﮐرد .طرح ﻣورد ﻧﯾﺎز در اﯾﻧﺟﺎ ﻗرار داده ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن طرح ،ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣوظف ھﺳﺗﻧد آﻣوزش ﻻزم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﺣوۀ ﻣﺣدود ﮐردن ﺷﯾوع وﯾروس ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﯾوه ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺧود ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن
ﻋﻼﺋم ﯾﺎ در ﻣﻌرض ﻗرارﮔﯾری اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،را ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان و داوطﻠﺑﺎن اراﺋﮫ دھﻧد.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻣﺎ
ھدف از اﯾن ﺳﻧد ﺗوﺿﯾﺢ در ﻣورد اﻟزاﻣﺎت ﺑرای ﭘرﺳﻧل )ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،داوطﻠﺑﺎن( ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی ﺿروری و ﺳﺎﯾر ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﺳت ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷود آﯾﺎ آنھﺎ در ﻣﻌرض  COVID-19ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﯾﺎ دارای ﻋﻼﺋم  COVID-19ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ھر روز ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺧود ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﭘﯾش از ﺷروع ﺷﯾف ﮐﺎری ﺧود ،ﭘﺎﺳﺦھﺎ را ﺑﮫﺻورت ﺣﺿوری
ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود اراﺋﮫ دھﯾد.

اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳؤاﻻت ﺧود ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻠﮫ اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود را در ﺟرﯾﺎن ﻗرار دھﯾد و در ﻣﺣل ﮐﺎر ﺣﺎﺿر ﻧﺷوﯾد .ﺟﮭت درﯾﺎﻓت
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻧدارﯾد ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد
آزﻣﺎﯾش  COVID-19و اﻗداﻣﺎت ﻻزم در ﺻورت اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد ،از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺻوص ﮐﺎرﻣﻧدان

اﮔر ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎی وﯾژه و ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﺎﺷﯾد ،ﮐﮫ ﺑدون ﻟﺣﺎظ
ﮐردن ﻣدت اﺷﺗﻐﺎل ،وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﺎ ﻋواﻣل دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت و ارﺟﺎعھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔر و ﻣﺣﺎﻓظتھﺎ،
ﻣرﺧﺻﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺣﻘوق ،ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﯾﮑﺎری و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﻋدتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  COVID-19را در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

ﺑﺧش  :1ﺑﮫ اﯾن ﺳؤاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد

ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ  COVID-19ﭘﺮﺳﻨﻞ

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﺷروع ھر روز ﮐﺎری ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﺳؤاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﭘﯾش از ﺷروع ھر ﺷﯾﻔت ﮐﺎری ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧود را ﺑﮫ
ﺻورت ﺣﺿوری ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ،اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺳبوﮐﺎر ﺧود اطﻼع دھﯾد .اﮔر ھر ﮐدام از ﭘﺎﺳﺦھﺎ در طول زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳر
ﮐﺎر ھﺳﺗﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ،از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﺣﺿوری ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮥ  6ﻓوﺗﯽ ) 2ﻣﺗری( ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺧود اطﻼع دھﯾد و ﻣﺣل
ﮐﺎر را ﺗرک ﮐﻧﯾد.
 .1در  10روز ﮔذﺷﺗﮫ  COVID-19در ﺷﻣﺎ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده اﺳت ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﻧﺟﺎم دادهاﯾد ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﺳت ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن وﯾروس ھﺳﺗﯾد؟
☐ﺧﯾر
☐ﺑﻠﮫ
 .2در  14روز اﺧﯾر ،آﯾﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻓردی زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل  COVID-19ﺧود را از دﯾﮕران ﺟدا ﮐرده ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش او ﺗﺄﯾﯾدﮐﻧﻧده
اﺑﺗﻼی وی ﺑﮫ اﯾن وﯾروس ﺑوده اﺳت ﯾﺎ در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ* ﺑﺎ اﯾن ﺷﺧص ﺑوده اﯾد؟
☐ﺧﯾر
☐ﺑﻠﮫ
 .3آﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد از اﯾن ﻋﻼﺋم را اﻣروز ﯾﺎ ظرف  24ﺳﺎﻋت ﮔذﺷﺗﮫ داﺷﺗﮫاﯾد ،ﮐﮫ ﺟدﯾد اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟز  COVID-19دﻟﯾل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕری
ﻧدارد؟
• ﺗب ،ﻟرز ،ﯾﺎ ﻟرزه/رﻋﺷﮫ ﻣداوم
• درد ﻋﺿﻠﮫ
• ﺳرﻓﮫ
• ﺳردرد
• ﮔﻠو درد
• آﺑرﯾزش ﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺑﯾﻧﯽ
• ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،ﻣﺷﮑل در ﺗﻧﻔس
• اﺳﮭﺎل
• اﺣﺳﺎس ﺿﻌف ﯾﺎ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ
• ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ
• از دﺳت دادن ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﯾﯽ
☐ﺧﯾر
ﺑﻠﮫ
☐
* »ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮑﺳﺎن ،ﺷرﯾﮏ ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ،ﻣراﻗب ﺑودن ﯾﺎ ﻗرار داﺷﺗن ﺑﮫ ﻣدت ﺑﯾﺷﺗر از  15دﻗﯾﻘﮫ در  6ﻓوﺗﯽ
ﻓردی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19اﺳت.

ﺑﺧش  :2ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌدی
•

•

•

•

در ﺻورت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﺳؤال  :1ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﯾد.
ﻣراﺣل ﺟداﺳﺎزی را در اﯾﻧﺟﺎ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾدhttp://www.acphd.org/2019-ncov/resources- :
residents/quarantine-and-isolation.aspx
در ﺻورت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﺳؤال  :2ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﯾد.
ﻣراﺣل ﻗرﻧطﯾﻧﮫ را در اﯾﻧﺟﺎ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾدhttp://www.acphd.org/2019-ncov/resources- :
residents/quarantine-and-isolation.aspx
اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﺳؤال  1و  2دادهاﯾد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر ذﮐر ﺷده در اﯾن ﻟﯾﻧﮏ را ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎوردهاﯾد
ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻧروﯾدhttp://www.acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or- :
quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
در ﺻورت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﺳؤال  :3ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎﯾد ﺟﮭت ارزﯾﺎﺑﯽ و درﯾﺎﻓت دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .ﭘزﺷﮏ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد آﯾﺎ ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش  COVID-19ﺑدھﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر ﭘزﺷﮏ ﻧدارﯾد ،ﺟﮭت اطﻼع از ﻣﮑﺎن
ھﺎی آزﻣﺎﯾش  COVID-19از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎر را در اﯾﻧﺟﺎ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
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