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ظت فردی لطفا مطالب از شما در باب رعایت مسائل حفا قلبیهمکاران محترم  ضمن تشکر 

رگرفته و خالصه شده از دستورالمل های بدر نظر داشته باشید . این مطالب  زیر را ویژه 

 ل کنترل عفونت می باشد .ئکشوری در باب مسا

 

 : شستشوی لباس و یونیفرم آلوده -0

ان هرگز به منزل نبرید در هم –لباسها باید با دستکش جمع آوری و در پالستیک گذاشته شود 

ت و به وسیله محلولهای دترجن داغآب با سپس وشسته پایگاه ابتدا قسمت آلوده به ترشحات را 

 دقیقه در ماشین لباسشویی شستشو دهید . 52به  مدت و وایتکس ) شستشو ( 

 وآمبوالنساشیاء درون پایگاه -2

یگاه ، سویچ کنترل های تلوزیون ، ریموت درب پا ،میز ها ، دستگیره درب های پایگاه 

 عینک های طبی خود و ،وشویی و دستشویی ، خودکار رسیم دستی  ، شیر آب ی ب ،خودرو 

عینک محافظ و هر آنچه که در معرض محیط آمبوالنس و بیمار قرار گرفته را مرتب و 

واحد آب  94نوبت با محلولهای رقیق شده وایتکس ) یک واحد وایتکس با روزانه در چندین 

 و فرمایید.و لباس های خود را اط ( گندزدایی نمایید

 تجهیزات غیر مصرفی درگیر با ترشحات بیمار-3

درگیر با راه هوایی و ترشحات بیمار )  غیر مصرفی )نظیر الرنگوسکوپ( سایر تجهیزات

یک درصد ) 1ابتدا با محلولهای دترجنت و سپس با محلول واتکس تجهیزات سطح یک ( را  

 .گندزدایی نمایید واحد آب( 4 در معمولی واحد وایتکس 

در پایگاه نیز می توانید  مناسب موجود همچنین از محلول نانوسیل یا سایر محلول های***

 استفاده نمایید.گند زدایی 

 2تجهیزت سطح -0

 انه و پس از پایان شیفت پزشکی و کاف فشار خون را روزمانند گوشی  5تجهیزات سطح 

 ابتدا با محلول دترجنت و سپس با مواد گند زدای الکلی  اسپری نمائید .

 



 

 

 

 3تجهیزات سطح -5

شستشو د و ... را ابتدا با مواد دترجنت شامل برانکارد و النگ بک بور 3تجهیزات سطح 

( اسپری  2به  1ایتکس و آ ب )  با نسبت ی ومحلول های گند زداسپس با استفاده از  ،دهید

 نمائید

 

 توجه ویژه :

 از  ناسبمدرون پایگاه فاصله پرسنل محترم شیفت توجه داشته باشند که حتی المقدور   -1

 نمایند .گاه در اطاق های جداگانه استراحت همدیگر را حفظ نمایند . درون پای

 

ضمن تماس با مدیریت هستند مربوط به کوید   عالئم پرسنل محترمی که دچار لطفا -5

 سریعا اقدامات پیشگیرانه را رعایت نمایند

 

در زمان تعویض  وو شخصی باشد  سنل شیفت جداپر غذا خوریف وظربهتر است   -3

 واز ماسک استفاده کنند  یاو  لطفا هر چهار نفر درون پایگاه قرار نگیرندشیفت ها 

ت را رعایاستانداردهای الزم  داقل برسانید وحرا تا حد امکان به  تعویض شیفت زمان

 فرمایید.

 

 .تاکید می شود که ساعت ، حلقه و هر آنچه را که الزم نیست با خود به شیفت نبرید   -9

 

ر موارد بیماران مشکوک که از طرف تا جایی که مقدور هست و حتی المقدور د  -2

با خود نبرید و فقط تلفن همراه پایگاه به  شود تلفن همراه خود را دیسپج اعالم می

بد حال که احتماال نیاز به مدیریت بیمار و در صورت اعزام بر بالین  همراه داشته باشید

 .  ستفاده نمایید.ابه جای ماسک جراحی  N95راه هوایی و یا احیا دارند از ماسک 

 



 

 

 

 

 کفش های آلوده را با آب و صابون بشوئید و پس از آن درون آفتاب قرار دهید   -6

 

تکش دس آمبوالنس یا عقب جلو بعد از انجام مراقبت در صحنه و قبل از ورود به کابین  -7

پس از اتمام کامل ماموریت و دستکش های جدید جایگزین گردد   مصرفی را خارج و

 دد.گرید لباس کاورال یا گان و دستکش ها خارج با در زمان سوار شدن در کابین جلو،

 

 بالفاصله جوراب را نیز خارجتاکید می شود که بعد از خارج کردن کفش ها در پایگاه  -8

 ابزارهای جوراب های می توانند یکی از – هرگز با جوراب داخل پایگاه نرویدکنید و 

 اصلی انتقال ویروس و عفونت باشند .

 

 ماموریت ها را در شروع هر نوبت کاری و بعد از هر گندزدایی درون آمبوالنس -4

 انجام دهید . مشکوک 

 

از محلول وایتکس در ظرف مناسب) یا موکت ها کفش  کف  لطفا جهت ضد عفونی -11

 آغشته به وایتکس( در جلو پایگاه استفاده نمایید.

 

سطح  که با آنها داخل کد را شستشو می کنید با جارویی که جارو های دسته دار  -11

درصد  11جدا باشند و پس از استفاده حتما با وایتکس  را نظافت می نمایید بیرونی

 قرار دهید .  گند زدایی و درون آفتاب

 

 71لید ها و پد ها و دستگاه دسی شوک و ساکشن را پس ازهر بار استفاده با الکل   -15

 درصد اسپری نمائید .

 



 

 

 

 

 –، رو تختی ها مرتب شسته شود  تاکید می شود که رو بالشی ها ، پتوهای عمومی  -13

 ضمنا هفته ای یک بار آن ها را زیرنور آفتاب قرار دهید 

 

 

عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی ابتدا توسط پرسنل همکار با نهایت احترام  و  -19

 تذکر داده شود . .سپس توسط مسئول محترم پایگاه 

 

فا یفتها استفاده میکنند لطخودرو مشترک جهت تعویض شپرسنل محترم جاده ای که از  -12

 موارد حفاظت فردی شامل ماسک و دستکش حتما استفاده نمایند 

 

 

در صورت نیدل استیک شدن حتما مطابق با پروتکل ابالغی و ارسال شده عمل   -16

  نمائید 

 

 

 0011فروردین ماه   –واحد کنترل عفونت  –با تشکر   

 


