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 کم خطر  پرخطر
کامل  1جهیزات حفاظتیتکارکنان حوزه سالمت که بدون -الف

 روسلیتوصیه شده در محل های با غلظت باالی ترشحات و آ

 حضور دارند. AGP2 ناشی از روندهای های

ه ک بینی و دهان از چشم،ت مراقبین سالمت بدون محافظ-ب

 مثبت داشته اند. COVID-19طوالنی مدت با بیمار  تماس

 ،افرادی که در حین مداخالت بالینی در تماس با ترشحات-ج

می مثبت  COVID-19بیمار  3محیط اطراف و سطوح آلوده
 را رعایت نکردند. 4بهداشت دست و باشند

ر ترشحات تنفسی د /پاشیدن تصادفی مایعات بیولوژیک-د
 مخاط و پوست آسیب دیده ،چشم

 

گروه معیارهای کلیه کارکنان حوزه سالمت که فاقد  
 پرخطر می باشند.

 

 نظارت فعال

 

  

 نظارت اختصاصی و خود ارزیابی

 از کار در مراکز بهداشتی درمانی بعد از آخرینتوقف -الف
 روز 14ت به مد مواجهه

 COVID-19انجام تست -ب

 روز 14قرنطینه به مدت -ج

بازآموزی و احیاء آموزش کنترل و پیشگیری عفونت برای -د
 که پس از طی دوره قرنطینه به محل کار بازگشته اند. یکارکنان

 

ه مورد هروز بعد از آخرین مواج 14به مدت -الف 
 خودارزیابی قرار گیرد.

و به  نمودهکنترل  را بدن بار در روز درجه حرارت 2-ب
 .عالئم تنفسی توجه نماید

تب و عالئم قبل از آغاز به کار روزانه از عدم وجود -ج
 اطمینان پیدا کند.تنفسی مرتبط 

اگر تب و عالئم تنفسی بروز کرد باید محیط و شرایط -د
 .کز درمانی مراجعه نمایداو به مر کردهایزوله را ایجاد 
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