
 

و آسایش کارکنان خدمات  اسکانتامین  ارتقاء ایمنی،دستورالعمل 
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 مقدمه 

شیفتهای شی از ارئه خدمت در  ستگی نا ستاری به علت خ شکان و کادر پر ست که پز        ،مداوم و طوالنی شواهد تجربی موید آن ا

سترس محیط کاربی  شکوک و مبتال، مراقبخوابی، ا سمانی، عدم وجود ت و درمان بدحال و م شدید ج ستگی  سایش روانی و خ ، آ

جمله طغیان کورونا ویروس جدید  خطر ابتال در هر طغیان بیماری مننامناسب بودن تغذیه نسبت به جامعه سالم بیشتر در معرض 

 .می باشند

، اسووت شووتهافزایش دااط کشووور تعداد موارد مشووکوک و  قطعی بیماری به میزان قابح مالحیه ای با توجه به اینکه در برخی از نق

ه ایشان از اهم مسئولیت های معاونت فیزیکی این یزرگواران و عزیزان و خانواد آسایشتامین آرامش روانی و  ،اهمیت حفظ سالمت

 :ی ایشان با شرایط ذیح پیشنهاد می گرددمی باشد که در راستای آن قرنطینه  اختیار درمان وزارت بهداشت

 اهداف اصلی:

  کادر درمانروان جسم و  حفظ و ارتقاء سطح سالمت •

 کادر درمان ابتال به بیماری در خانوادهپیشگیری از  •

 

 اعضای کمیته اجرایی

 )سرپرست کمیته( مدیر درمان دانشگاه ✓

 مدیر بیمارستان ✓

 بیمارستان مدیر پرستاری ✓

 بیمارستانمدیر مالی  ✓

 رئیس خدمات عمومی بیمارستان ✓

 بیمارستان کارشناس بهداشت محیط ✓

 بیمارستان کارشناس مددکار اجتماعی ✓

 پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان کارشناس  ✓

 عهده دار خواهند بود. در مراکز درمانی را، فرایند اجرای این  دستورالعمل اعضای کمیته اجرایی* 

 :شیوه های اطالع رسانی 

 ابالغ رسمی از وزارت بهداشت و معاونین درمان دانشگاهها •

 اطالع رسانی روابط عمومی وزارت بهداشت  درگاه هایاز طریق  •

 سکانا نحوه

 مراکز درمانی  به نزدیکترین مهمانسرا ها و هتح هاشناسایی  •



 موجود در مراکز درمانی و پاویونهای استفاده از مهمانسراها •

 سایر رده های پشتیبانیپزشکی، پرستاری و  تامین اسکان تخصصی برای گروه •

، پرسنح باردار ، پرسنح یا نقص ایمنی () قلبی، ریوی و..()دارای بیماری زمینه ای تفکیک کادر درمانی آسیب پذیر  ) •

 سنین باالتر(دارای 

 

 تسهیالت مراکز اقامتی

 با رعایت موازین بهداشتی مطلوب، خصوصیراحت روان افراد با تامین اتاق های و برقراری و تامین آسایش جسمانی  •

 امکانات و تسهیالت رعایت بهداشت فردی برای فرد مقیمو نیز ارائه  حفظ شان و منزلت افراد

 پرسنحو تقویت قوای جسمانی فراهم نمودن شرایط استراحت و خواب کافی  •

 وعده های غذایی گرم و به تناسب آن میان وعدهو ارسال رایگان تامین  •

 سرویس دهی رایگان خدمات الندریاستفاده از  •

 فراهم نمودن شرایط عبادت و انجام فرایض دینی •

 (خانگی یویدئو، شاد، برنامه های کمدی، موسیقی، شنیلکسیر یها پیکل هیتهبهینه سازی اوقات فراغت برای کارکنان ) •

 کاهش اضطراب ، افسردگی ، فرسودگی شغلی و.. ( در مکانهای اسکانجهت ی )فراهم نمودن خدمات روانشناخت •

 در صورت تمایح در شرایطی که بهداشت کارکنان رعایت شده است. با خانوادهدیدار  •

 

 شیوه ایاب و ذهاب

 .باشدمی پرسنح استفاده از وسایح نقلیه شخصی اولویت •

فونی کننده و رعایت فاصله عاز سرویسهای درنیر گرفته شده با تجهیز مواد ضد در صورت نبود وسایح نقلیه شخصی  •

 شود. استفاده جانبی

 نیافت خودروهای در نیر گرفته شده روزانه انجام گردد.  •

لول ضدعفونی ماسک و محمجهز به  ،الزم است رانندگان خودرو های در نیرگرفته شده جهت ایاب و ذهاب پرسنح •

 .کننده باشد

 از وسایح نقلیه عمومی جهت ایاب و ذهاب استفاده نگردد. •

 

 : و روش اجرافرایند 

 به پرسنح از طرق مختلف اختیاری قرنطینه شرایط درباره الزم آگاهی ارائهاطالع رسانی و  •

 قرنطینه اختیاریمشارکت در موضوع دعوت از کادر درمان جهت  •

 ر اختیار پرسنح درمانی قرار گیرد.شماره تماس مکانهای اسکان تهیه و دلیست، آدرس و  •

 با سوپروایز مرکز انجام شود.جهت اسکان  هماهنگی الزم  •



به منیور اطمینان از رعایت موازین بهداشتی، ارزیابی  کارشناس بهداشت محیط نیارت روزانه از محح های اسکان توسط •

 .کنترل عفونت و رضایت سنجی از پرسنح انجام شود

 

 : نظارت بر اجرا

شهای  • کارشناس بهداشت محیط بیمارستان موظف است گزارش روزانه از نحوه اجرای این دستورالعمح و مشکالت و چال

ستان ارائه نماید. همچنین  شگاهها موجود را به کمیته اجرایی بیمار صورت روزانه گزاردان شی از نحوه اجرای موظفند به 

را به  چالشووها و راه کارهای رفآ آنخدمات، تعداد مکانهای اسووکان،  ، تعداد افراد اسووتفاده کننده از ایناین دسووتورالعمح

 ارسال نمایند. وزارت بهداشت مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

 

 


