.3اص اسپشی وشدى هَاد ضذعفًَی وٌٌذُ تِ سطح خاسجی
ظشف شیش پشّیض شَد چَى هوىي است هَاد ٍاسد شیش
شَد
.5ظشٍف یىثاس هصشف حاٍی شیش تعذاص استفادُ دٍس

آدسس

ضْشستاى

تلفي

اًذاختِ شَد
.6ظشٍف چٌذتاس هصشف سا هی تَاى تِ طشص صحیح شست ٍ

هطْذ1

دٍتاسُ استفادُ وشد
..7اّذا وٌٌذگاًی وِ دس هٌضل شیشدٍشی اًجام هی دٌّذ،

هطْذ2

تْتش است ّوچٌاى دس هٌضل شیشدٍشی ًوایٌذ ٍ شیش سا تِ

اّذا وٌٌذگاى شیش تایذ اص سالهتی خَد تَسط واسشٌاس
شیش تیواسستاى ) دس تیواسستاى لائن)عج( سشواس خاًن
لشتاًی تشگل( اطویٌاى حاصل وٌٌذ.
تا آسصٍی سالهتی ٍتْثَدی ضوا عضیضاى
تلفي تواس :

..........................................

:1تیي ٍویل آتاد68ٍ66

داخلی228-226

هشوض چْاسدُ

32192733

هعػَم:طثشسی

داخلی220

ضوالی،17اًتْای

تاًه شیش تیواسستاى اسائِ ًوایٌذ.
)الصم ًیست وِ شیش دٍشی سا دس تثیواسستاى اًجام دٌّذ(

هشوض تْذاضت ضواسُ

35010022

خیاتاى14هعػَم جٌة

هطْذ3

ع
هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم( ج)

اگش دچاس عفًَت تٌفسی
(آًفَالًضا ٍ -یشٍس ) COVID19

ضذم  ،چگًَِ وَدون سا ضیش تذّن؟

دتستاى حجاب
هطْذ2

واحد آموزش هب بیمار و خانواده

پٌجشاُ،هشوض تْذاضت

33653001

ضواسُ ،2دسهاًگاُ هعیي

داخلی295

هشوض سفمی:تیي هطْشی

37246329

جٌَتی16ٍ14
ثاهي

پایگاُ سسَل

32281770

اوشم(ظ):چْاسساُ
همذم طثشسی،واضاًی 1
هطْذ5

هٌاتع:

هشوض واسهٌذاى:ضْیذ

33663693

سستوی22

.1ساٌّوای هشالثت اص ًَصاد تاصُ هتَلذ شذُ اص هادس هشىَن یا
هثتال تِ وَیذً 11سخِ چْاسم-آرس11

تا سٍیىشد آهَصش خَد هشالثتی تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ

2.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcareguidance.html, last reviewed: February 18th,
2020

تاریخ ویرایش :دی 99
تاریخ بازنگری :دی 1041
کد بازنگری440 :

4

5

هذدجَی گشاهی ایي تشگِ آهَصضی ،حاٍی ًىاتی

ّ-2شًَصادی وِ اص هادس تا اتتال لطعی ،تذًیا هی آیذ تایذ دٍ

اسصضوٌذ ٍ ضشٍسی تشای افضایص آگاّی ضوا دس استثاط

ّفتِ لشًطیٌِ گشدد.

تا تغزیِ وَدن خَد تا ضیش هادس دس ٌّگام عفًَتْای

- 3دس صَست اتتال هادس )هحتول یا هشىَن ( ًَ،صاد هَلتا اص

تٌفسی هی تاضذ اهیذٍاسین روش ایي ًىات  ،پاسخگَی

ٍی جذا شَدٍدس اتااق دیگشی تَسط ّوشاُ سالن ًگْذاسی

سَاالت ضوا تاضذ.

شَد.

تغزیِ تا ضیش هادس چگًَِ تاضذ؟

*دس غَستی وِ جذا ساصی ٍلشاس دادى ًَصاد ًَصاد دس اتاق

همذهِ:

دیگش تِ دالیلی اهىاًپزیش ًثاضذ ًَصاد تایذ حذالل اص هادس دٍ

 33دساهثش  1132عفًَت تٌفسی شذیذ دس شْش ٍّاى

-1اگش حال عوَهی هادس تا تطخیع لطعی تذ است تِ طَس

هتش فاغلِ داضتِ تاضذ ٍیه پشدُ اص سمف تا پاییي تیي هادس

هَلت تغزیِ ضیشخَاس تا ضیش اًساًی یا ضیش هػٌَعی اًجام

ًٍَصاد لشاس دادُ ضَد.

گیشد .تا تْثَد حال عوَهی تایذ ضیشهادس تا سعایت اغَل

(  ( Wuhanچیي ’گضاسش شذ .دس حال حاضش ایي ٍیشٍس
تِ اختصاس  n Cov 2019یا وٍَیذ ً 11ام گزاسی هَلت

تْذاضتی دٍضیذُ رخیشُ ٍ هَسد استفادُ لشاس گیشد.

ًوَدُ اًذ.

-2اگش حال عوَهی هادس تا تطخیع لطعی خَب تاضذ تغزیِ تا
ضیش دٍضیذُ هادس اًجام گیشد.
هادس دستْای خَد سا لثل اص لوس لسوتْای پوپ یا ظشف رخیشُ
ساصی شیش تشَیذ سپس تا استفادُ اص شیشدٍش دستی یا تشلی

*جذایی تاصهاى سفع ّشگًَِ شه یا احتوال اتتالی هادس تایذ

شیش خَد سا تذٍشذ .

اًتمال وشًٍا ٍیشٍس ( ( COVID19اص طشیك ضیش هادس:

تذاٍم یاتذ.

تعذاص ّشًَتت شیش دٍشی توام اجضای شیشدٍش وِ تا پستاى

اًتمال COVID19اص طشیك شیش هادس یا اص طشیك جفت

*یه ّوشاُ سالن آهَصش دیذُ تایذ هشالثت ّای هشتَط تِ

یا دست هادس دس تواس تَدُ تایذ شستِ یا ضذعفًَی شَد.

غیش هوىي استٍ.یشٍس دس شیش هادس یافت ًوی شَد.

ًَصاد سا اًجام دّذ.

.3تغزیِ شیشخَاس هادس هشىَن هحتول تا سعایت اصَل

اًتمال فشد تِ فشد شثیِ تِ سایش عَاهل تیواسی صای تٌفسی ،

ّوشاُ تایذ ،اغَل تْذاضت فشدی ٍپیطگیشاًِ سا سعایت وٌذ

تْذاشتی اص پستاى هادس هٌعی ًذاسد

عوذتاً اص طشیك لطشات تٌفسی ایجاد هی شَد وِ دس سشفِ یا

هاًٌذ :شستشَی هىشس دست ّا تا آب ٍصاتَى هایع ٍدس

تَغیِ ّای الصم تشا یپیطگیشی اص ّشگًَِ اًتمال

عطسِ فشد هثتال ٍجَدداسد.

صَست ًثَدى صاتَى هَاد ضذعفًَی وٌٌذُ تا پایِ حذالل

اص طشیك ضیش یا ظشٍف :

تواس هادس ( هثتال لطعی ،هحتول یا هطىَن) ٍضیش خَاس

 66دسصذ الىل ٍ صدى هاسه)



هادساى هثتال ( لطعی  -هشىَن یا هحتول)شیش اّذا ًىٌٌذ

چگًَِ تاضذ؟

* هادس تایذ ٌّگام هشالثت اص ًَصاد  ،الذاهات احتیاطی (اص



تِ اّذا وٌٌذگاى تاوییذ گشدد لثل اص شیشدٍشی دست

-1عذم تشلشاسی تواس پَست تا پَست تیي ًَصاد تاصُ هتَلذ شذُ ٍ

جولِ ضستي دست ّا لثل اص لوس ضیشخَاس ٍپَضیذى هاسه

هادس هثتال
1

غَست)سعایت ًوایذ.

ّای خَد سا تا آب ٍ صاتَى یا شَیٌذُ هٌاسة تا دلت
ٍواهل تشَیٌذ.

2

3

