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با سالم و احترام 

 معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تا تَجِ تِ تواسْای ّوکاراى تِ اعالع هی رساًذ کِ دستَرالعولْای هرتَط تِ پیطگیری ٍ درهاى عفًَتْای تٌفسی از جولِ 

آًفلَاًسا تَسظ هرکس هذیریت تیواریْای ٍاگیر تِ ٍاحذّای پیطگیری از تیواریْای هعاًٍتْای تْذاضتی داًطگاّْا ارسال ضذُ ٍ 
 :در هَرد هادراى تاردار ایي هَارد تاکیذ هی ضَد

 در هراکس ٍ ٍاحذّای خارج تیوارستاًی

  ّفتِ تعذ از زایواى جسٍ گرٍّْای پرخغر ترای اتتال تِ تیواری ضذیذ یا پیطرًٍذُ یا عارضِ دار ّستٌذ 6هادراى تاردار تا  -1
هراقثتْای ادغام یافتِ سالهت هادراى، آهَزش عالئن خغر تِ هادراى ٍ لسٍم هراجعِ تِ هَقع، هغاتق هغالة رکر ضذُ در  -2

 اًجام ضَد ٍ هَارد زیر دفترچِ هراقثت هادر ٍ ًَزاد ٍ ّوچٌیي کتاب آهَزضْای دٍراى تارداری ٍ آهادگی ترای زایواى
 هَرد تاکیذ قرار تگیرد

 دستْا تا آب ٍ صاتَى تغَر صحیح ٍ هکرر ضستطَ ضًَذ -

 از هالیذى دست آلَدُ تِ چطوْا، دّاى ٍ تیٌی خَدداری ضَد -

 از رٍتَسی، دست دادى ٍ در آغَش گرفتي افراد دیگر تخصَظ افراد دارای عالئن تیواری تٌفسی خَدداری ضَد -

 ٌّگام سرفِ ٍ عغسِ دّاى ٍ تیٌی تا دستوال پَضاًذُ ضَد -

 دستوال هصرف ضذُ تالفاصلِ پس از استفادُ تغَر هٌاسة ترجیحا در ظرف زتالِ درب داردفع ضَد -

ایي عالئن ضاهل آتریسش )در صَرت هطاّذُ عالئن تیواری تٌفسی تِ پسضک یا هراکس تْذاضتی یا درهاًی هراجعِ ضَد  -
 (تیٌی، گلَدرد، تة، سرفِ، لرز، کَفتگی تذى، احساس خستگی، اسْال ٍ استفراغ

 در صَرت ٍخاهت حال عوَهی تِ پسضک یا هرکس درهاًی هراجعِ ضَد -

 رٍز پس از درهاى اٍلیِ 3در صَرتی کِ عالئن عفًَت دستگاُ تٌفسی هاًٌذ آتریسش تیٌی، گلَدرد، اگسٍدای حلق، سرفِ تا  -3
تْثَد ًیاتذ یا عالئن  (تجَیس استاهیٌَفي ٍ تَصیِ تِ پاضَیِ تا کاّص تة، تجَیس آًتی تیَتیک هٌاسة در صَرت ًیاز)

 .تطذیذ ّوراُ تا تیواری هطاّذُ ضَد تایذ فرد فَرا تِ تیوارستاى ارجاع ٍ در هَرد هراجعِ ٍی اعویٌاى حاصل ضَد

تذاٍم یا افسایص تة، تٌگی ًفس، تٌفس سریع  یا اضکال در تٌفس، درد قفسِ سیٌِ، سیاًَز، خلظ : عالئن تطذیذ تیواری عثارتٌذ از

 از جولِ اختالل َّضیاری، تطٌج، گیجی، ضعف ضذیذ یا فلج عضالت، CNSرًگی یا خًَی، عالئن ٍ ًطاًِ ّای گرفتاری 
 دّیذراتاسیَى تا عالئن کاّص فعالیت تذًی، تی حالی، کاّص حجن ادرار

 تارداری هٌعی ترای دریافت ٍاکسي آًفلَاًسا ًوی تاضذ -4

 دریافت ٍاکسي آًفلَاًسا هٌعی ترای ضیردّی هادر ًوی تاضذ -5

 ترای کاّص تة در تیواری آًفلَاًسا، آسپریي هٌع هصرف دارد -6
 در هراکس ٍ ٍاحذّای تیوارستاًی ٍ پیص تیوارستاًی

 تِ هعاًٍتْای 23/9/94 هَرخ 24689ضیَُ ًاهِ ٍ هراقثت ٍ هذیریت تالیٌی تیواری آًفلَاًسا عی چْار فایل پیَست عی ًاهِ ضواُ 
 تْذاضت ٍ درهاى ارسال ضذُ کِ تِ پیَست هی تاضذ 
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