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o  در معرض خطرگروه تعریف 

 

برای پرسنل بهداشتی بدون عالمت به دنبال قرار گرفتن در معرض بیماران  1: طبقه بندی خطر اپیدمیولوژیک 1جدول 

عفونت یا ترشحات / دفعیات آنها در یک مجموعه بهداشت و درمان و توصیه های  ۲۰۱۹مبتال به بیماری کرونا ویروس 

 کاری آنهاست.مربوط به نظارت و محدود 

 

 .باالترین گروه خطر قرار گرفتن در معرض که باید برای هدایت نظارت و محدودیت های کاری استفاده شود

 

 HCP کاری برای هایمحدودیت 

 بدون عالمت

کرونا  نظارت توصیه شده برای

روز پس از  ۱۴) تا  ۲۰۱۹ویروس 

 آخرین مواجهه بالقوه (

 گروه در معرض عفونت
 اپیدمیولوژیکعوامل خطر 

 

روز از آخرین مواجهه از ۱۴برای 

 انجام کار خودداری کنند
 االب عالف

پرسنل مراقب های بهداشتی ) با  ۲

چشم ، بینی یا دهان محافظت نشده(  

که در یک اتاق در انجام فعالیت 

هستند و یا در یک اتاق برای عملی 

که احتماالً ترشحات با غلظت 

یا ذرات باالتری از ترشحات تنفسی 

معلق در هوا ایجاد می کند )به 

عنوان مثال ، احیای قلبی ریوی ، 

اینتوبه کردن ، اکس توبه کردن ، 

برونکوسکوپی ، نبوالیزر ، القای 

 خلط(

روز از آخرین مواجهه از ۱۴برای 

 انجام کار خودداری کنند
 توسطم عالف

پرسنل مراقب های بهداشتی که در 

اتاق  حال انجام عملی هستند یا در

برای انجام فعالیتی که احتماالً 

ترشحات غلیظ تری از ترشحات 

تنفسی یا ذرات معلق در هوا ایجاد 

می کند )به عنوان مثال ، احیاء قلبی 

ریوی ، لوله گذاری ، اکس توبه 

کردن ، برونکوسکوپی ، نبوالیزر 

درمانی ، القای خلط( و عدم استفاده 

 . از از گان و دستکش

، بینی یا دهان  توجه: اگر چشم

پرسنل نیز محافظت نشده باشد ، در 

معرض خطر بیشتری قرار می 

 گیرند.

روز از آخرین مواجهه از ۱۴برای 

 انجام کار خودداری کنند
 توسطم عالف

پرسنل مراقب های بهداشتی )با  ۲

چشم ، بینی و دهان محافظت نشده( 

که در تماس نزدیک طوالنی مدت با 

داشته ،  بیماری که ماسک صورتی

 بوده اند.

توجه: دستگاه تنفس مصنوعی نسبت 

به ماسک های صورت از محافظت 

باالتری برخوردار است. با این حال 

، آنها در این سناریو با هم گروه 

هستند زیرا )حتی اگر یک دستگاه 

تنفس یا ماسک صورت پوشیده بود( 

در تماس نزدیک طوالنی مدت با 

 بیماری که ماسک صورت استفاده
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نمیکرد ، چشم ها بدون محافظ باقی 

 ماند اند.

روز از آخرین مواجهه از ۱۴برای 

 انجام کار خودداری کنند
 متوسط عالف

پرسنلی که )با چشم ، بینی و دهان  ۲

محافظت نشده( در تماس نزدیک 

طوالنی مدت با بیماری که با ماسک 

  صورت خود را پوشانده ، بودند

مواجهه از روز از آخرین ۱۴برای 

 انجام کار خودداری کنند
 متوسط عالف

پرسنلی که )بدون دستکش( در 

ارتباط مستقیمی با ترشحات / دفعیات 

بیمار بوده و نتوانسته اند سریعا دسن 

 .های خود را ضد عفونی بکنند

توجه: اگر پرسنل بالفاصله پس از  .

تماس ، دست های خود را ضد 

عفونی کرده باشند ، خطر کم 

 .می شوند محسوب

 کم انجام خود فرد با نظارت یچه

پرسنلی که  دارای ماسک صورت یا 

دستگاه تنفس مصنوعی بوده و در 

تماس نزدیک طوالنی مدت با 

بیماری که صورت خود را با ماسک 

 .صورت پوشانده ، بوده اند

توجه : دستگاه تنفس مصنوعی نسبت 

به ماسک های صورت از محافظت 

است. با این حال باالتری برخوردار 

، آنها در این سناریو با هم  در گروه 

کم خطر قرار میگیرند می شوند  

زیرا بیمار برای کنترل منبع از 

 .ماسک صورت استفاده کرده است

 کم انجام خود فرد با نظارت یچه

پرسنلی که از تمام لوازم محافظت 

شخصی توصیه شده )به عنوان مثال 

،  ، دستگاه تنفس ، محافظ چشم

دستکش و گان( در حین مراقبت یا 

تماس با ترشحات / دفعیات 

 .بیماراستفاده کرده است

 کم انجام خود فرد با نظارت هیچ

پرسنلی )تمام وسایل محافظت 

شخصی را استفاده نکرده ( که 

ارتباط متقابل کوتاهی با بیماربا 

صرف نظر از اینکه بیمار ماسک 

مه داشته است و یا خیر )از قبیل مکال

مختصر در محل میز تریاژ ؛ ورود 

مختصر به اتاق بیمار برون هیچ 

ارتباط  مستقیم با بیمار یا ترشحات 

آنها / دفعیات ایشان  ؛ ورود به اتاق 

بیمار بالفاصله پس از مرخص شدن 

 ایشان(

 هیچ خطری قابل شناسایی نیست هیچ هیچ

پرسنلی که همراه با بیمار قدم می 

مستقیمی با بیمار زند و هیچ ارتباط 

یا ترشحات / دفعیات آنها نداشته و 

هیچگونه ورودی به اتاق بیمار 

 .ندارند.

 

 

فرق قرار گرفتن در معرض خطر باال و متوسط در این جا تا حدی مصنوعی است زیرا هر دو، پرسنل را در معرض 

و محدودیت های کاری برای این مواجهه ها خطر ابتال به عفونت قرار می دهند. بنابراین توصیه هایی برای نظارت فعال 
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با این حال ، این دسته از ریسک ها برای هماهنگی با رده های خطر تشریح شده در دستورالعمل موقت  یکسان است.

که در معرض  ۲۰۱۹ایاالت متحده برای ارزیابی ریسک و مدیریت بهداشت عمومی افراد مبتال به بیماری کرونا ویروس 

سفر و یا در جامعه قرار گرفته اند، ایجاد شده که معیارهای محدودیت های قرنطینه و مسافرتی ویژه در عفونت در طی 

معرض خطر باال را  آن را شرح می دهد. برای اطالعات در مورد حرکت ، فعالیت های عمومی و محدودیت های 

 .ن گایدالین موقت مراجعه کنیدمسافرتی که در مورد پرنسل خدمات بهداشتی که در اینجا موجود است ، به آ

برای اهداف این راهنما "محافظت نشده" به معنای پوشیدن هیچ گونه وسیله محافظت شخصی بر روی قسمت های 

مشخص شده بدن میباشد. به عنوان مثال ، چشم های غیر محافظت شده ، بینی و دهان به معنای که پرسنل هیچ محافظی 

ه تنفسی را استفاده نکرده اند. در حالی که دستگاه های تنفسی سطح محافظت باالتری برای چشم و یا ماسک و یا دستگا

توصیه می شود ، صورت  COVID-19نسبت به ماسک های صورت دارند و در هنگام مراقبت از بیماران مبتال به 

 ت.هنوز هم سطحی از محافظت را به پرسنل ارائه میکند ، که در ارزیابی ما از خطر مشخص شده اس

 

 

 
o  توصیه هایی برای نظارت بر اساس خطر قرار گرفتن در معرضCOVID-19 

 

از خود  COVID-19 پرسنل خدمات بهداشتی در هر کدام از گروه های در معرض خطر که عالئم و نشانه های مربوط با

یا برنامه بهداشت حرفه بروز دهند باید قبل از بازگشت به محل کار ، برای ارزیابی پزشکی  )اختیارات بهداشت عمومی 

 .ای مرکزی که در آن مشغول به فعالیت هستند( با نقطه تماس برقرار شده  تماس بگیرند

 : رده باال و متوسط خطر قرار گرفته اند در معرضپرسنلی که - ۱

در کار در  رده باال یا متوسط خطر قرار دارند باید تحت نظارت فعال قرار گیرد که شامل محدودیت در معرضپرسنلی که 

روز پس از آخرین تماس آنها. در صورت بروز هرگونه تب )درجه حرارت اندازه  ۱۴هر مکان مراقبت های بهداشتی تا 

 دما سنجفارنهایت یا تب ذهنی به این معنی که خود فرد احساس میکند تب دارد ولی  100.0گیری شده برابر و یا بیشتر از 

)به عنوان مثال ، سرفه ، تنگی نفس ، گلودرد( باید  COVID-19مشابه عالئم ناشی با چیزی نشان نمیدهد( یا عالئم تنفسی 

باید به اداره بهداشت و درمان محلی یا ایالتی آنها و مراکز  فورابالفاصله قرنطینه شوند )خود را از دیگران جدا کنند( و 

بهداشتی و درمانی اطالع دهند تا بتوان آن ها را برای ارزیابی بیشتر مشاوره و ارجاع به یک ارائه دهنده خدمات بهداشتی 

 ارجاع داد.

 

 :قرار گرفتن در معرض رده کم خطر - ۲

روز پس از آخرین مواجهه بالقوه ، خودشان بر خو نظارت  ۱۴ند  باید تا پرسنلی که در رده پایین خطر قرار گرفته ا

داشته و تحت نظر باشند. پرسنلی که عالمتی را از بروز نداده اند از کار محدود نمیشوند. آنها باید دو بار در روز دمای 

فس ، گلودرد( هوشیار باشند. )مانند سرفه ، تنگی ن COVID-19خود را بررسی کنند و در مورد عالئم تنفسی مشابه با 

آنها باید از تب نداشتن و عدم داشتن عالئم قبل از خروج از خانه و رفتن به محل کار ، اطمینان حاصل کنند. اگر تب یا 

عالئم تنفسی نداشته باشند ، میتوانند به محل کار خود بروند. آنها باید هر روز قبل از شروع کار ، دمای خود را اندازه 

ند و عالئم آن توسط مرکز بهداشتی ارزیابی شود. در روزهایی که کار نمی کنند ، الزم نیست گزارش دهند مگر گیری کن

درجه فارنهایت یا تب  100.0اینکه عالئمی بروز کنند. در صورت بروز تب )درجه حرارت اندازه گیری شده باالی 

)خود را از دیگران جدا کنند( و سریعاً  به مرجع بهداشت و  ذهنی( یا عالئم تنفسی آنها باید سریعاً خود را قرنطینه کنند

درمان محلی یا ایالتی خود یا مرکز بهداشت را اطالع دهند تا بتوان  آن ها را برای مشاوره و ارزیابی بیشتر به یک ارائه 

 دهنده مراقبت های بهداشتی ارجاع شوند.
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 رده بدون هیچ خطر قابل شناسایی: - ۳

 این دره قرار میگیرند نیازی به نظارت و محدودیت برای انجام کار ندارند.پرسنلی که در 

 

 : قرار گرفتن در معرض ریسک به دلیل مسافرت و یا جامعه - ۴

در مراکز بهداشت عمومی ، باید خطر قرار گرفتن در  COVID-19پرسنلی که با قرار گرفتن در معرض بالقوه به  

ارزیابی شود. پرسنلی که در گروه ریسک باال یا متوسط قرار دارند ، باید  CDCمعرض خطر آنها را طبق راهنمایی 

روز پس از مواجهه با آن ها باتوجه  ۱۴تحت نظارت سازمان بهداشت عمومی محلی یا ایالتی خود نظارت داشته باشد و تا 

حدود شوند . پرسنلی که عالئم یا به آن چه مرکز بهداشتی که در آن مشغول فعالیت هستند ، تعیین میکنند از کار کردن م

دارند باید قبل از بازگشت به محل کار ، برای ارزیابی پزشکی  )تختیارات بهداشت  COVID-19نشانه هایی مشابه  با 

 عمومی یا برنامه بهداشت حرفه ای مرکز آنها( تماس بگیرند.

 

داشته باشید که تب ممکن است متناوب باشد یا  درجه فارنهایت و یا تب ذهنی می شود. توجه ۱۰۰تب شامل دما بیشتر از 

ممکن است در بعضی از بیماران وجود نداشته باشد ، مانند افرادی که سالمند هستند ، سیستم ایمنی سرکوب شده دارند و یا 

م (. قضاوت بالینی باید طی آدمایشات هدایتی برای چنین بیمارانی انجاNSAIDsداروهای خاصی مصرف می کنند )مثالً 

عبارتند از: سرفه ، تنگی نفس و گلودرد. ارزیابی پزشکی ممکن است برای  COVID-19گیرد.عالئم تنفسی مربوط به  

درجه فارنهایت( یا عالئم دیگر )به عنوان مثال ، درد عضالنی ، حالت تهوع  ۱۰۰درجه حرارت های پایین تر )کمتر از 

نی ، خستگی( براساس ارزیابی اختیارات بهداشت عمومی پیشنهاد ، استفراغ ، اسهال ، سردرد درد شکمی ، آبریزش بی

 گردد.

 منبع :

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html 
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