
 کشور بهزیستی سازمان پوشش تحت  اقامتی مراکز۱۹ کووید کنترل و پیشگیری ارزیابی، خود/ارزیابی  لیست شیوه نامه چک

 لوز  شالاانه میاکال  ویالهه کیونالا بی الال  وکنرالی  پیشالییی  ابالغ  ستالرولامل   با توجه به شیوه نامه این

مل   بهداشالالالا وای نالالال  ستالالالرولا،    14/12/98مالالالول   167633 میاقارالالال  بالالاله شالالال اله تواناخشالالال 

مال و  الزیالاب   و شییخوالگاه ها وخانه ها  کوسکالا  ونوجوانالا  وبخشالنامه هالا ستالرولامل   هالا  میبو اله

لفال  باله هنیالا      بالا هالده  کالاهش  تالی  باله  وپایش میاک  شاانه لوز  وبیلت  مشکغت وک اوسها و

  .تدوین گیسیده اتا مقی ا  وپیتن 

 تعاریف:

کرتیننم  رکننن  نیننتا   رکننن الننتد  ل ننم   شننکتب  نن   در صننتر  تدننتد  یکننم یننک   ننترد  ننرد   لیسنن  کچنن اینن  در مراکزآلوووده:

  ی گردد.

     رکنی اطال ق  یگردد ک  هیدگتی   ترد   شکتب    کرتیم   درآ  گنارش یشد  اس  آلوده: غیر مراکز       

  دکنت  پنییرشتینم  در  راکنن النتد  در چنک لیسن   "نقاهوت، ،ایزولوه قرنطینوه اتوا  عینتا  آین   هنمی  نر  ط  نم  پنر کنرد  تبصره: 

  ی  میس  پر شتد    ی مرس م  ان  منگش   تردتیم  الکتی 

  کارکنان: تمام در فردی بهداشت رعایت  -1  

  پاکیزگی مو و ناخن ،پاکیزگی لباس وپوشش فردی می باشد،در ای  دس ترالن    ی تر  

 کنتار  لبااس، تعاوض  در کما  داروهاا، داد  مانناد) خادم  گیرنادگا   باا تمااس گونا  هار از بعاد و قبا  نگهاداری مراکاز در کارکناا  مامت 

  بشوضند صابو  و آب با را خود های دس  ،...( و حیاتی عالئم

 کنند عفونی ضد الک ، پاض  بر کنندهضدعفونی مواد از استفاده با ضا. 

تدنتد   ل سنیگنردد در صنتر ی کن  ا کنم  اسن امد  ان  کیتلنت ی  ینر  د  نیپیشنیکم :تماسوی غیوا  و حضوور ابوزار از اسوتااده عدم-2

 ث   دس ی  تسط هر یک ان پرسی  ختداری شتد یدارد یک یار  سئتلی  ث   رتنای  را    عکد   کیرد تان 

 عالوه بر حمام: در بهداشتی اصول رعایت-3

 باشد  روض  ب قا آلودگی از عاری ها ک  باضدهداش  سطوح شام  دضوار ،کف و درب 

 جهیزات شام  وا  ،شیراالت ، میل  های کمکی، صندلی حمام و..... نیز می باضس  تمیز و عاری از آلودگی باشد ت 

   کنتر  شستشوی صحیح  سطوح پس از استحمام هر ض  از   مقیما 

   اجتناب  از استحمام گروهی 

  میل  های کمکی و....  حمام، رهیبرق، دستگ دیلمانند ک فرد بوده اس  ک  در تماس با  یسطوحبهداشتی   کنتر 

  در رختکن و حمام استفاده از وساض  بهداشتی شخصی ضروری اس 

 عالت   ر توالت: و دستشویی در بهداشتی اصول رعایت-4

  بهداش  سطوح 

   کنتر  شستشوی صحیح دس   مقیما 



  و ..،میل  های کمکی  دستشوضی رهیبرق، دستگ دیلمانند ک فرد در هر بار استفاده  لمس می شود  توسطک   یسطوح کنتر، 

  .های بهداشتی استفاده از دستما  کاغذی ب  جای حول  در سروضس 

 باشد روض  قاب  آلودگی از عاری باضد ها همچنین کف دستشوضی 

  ور جلااوگیری از پخااش توالاا  فرنگاای، در سااالم داشاات  باشااد و آمااوزه داده شااود کاا  قباا  از کشااید  ساایفو ، در توالاا  فرنگاای باا  من اا

 آلودگی بست  شود.

 ،باه خاک و گرد فاقد باضد افقی سطوح و ها درب سقف، دضوارها 

  سط  زبال  در دارپدالی با پاک  زبال 

 

   غذا: تهیه در بهداشتی اصول دقیق رعایت-5

 ،شستشوی دستها قب  ،حین و بعد از تهی  غذا  

 تختاا  گوشاا  و ض  آماااده سااازی مااواد گوشااتی از ساااضر مااواد غااذاضی باارای م ااا  جداسااازی مااواد خااام از غااذاهای پختاا  ،جداسااازی وسااا

 ،چاقوی مواد خام  از مواد پخت  شده جدا باشد

 سفید ،و قرمز گوش    پخ  کافی 

 ،....خودداری از تخم مرغ نیم پز و- 

   ناخن و مو کرد  کوتاه ن یر  بهداش  فردیرعاض  , 

  توسط کلی  افراد شاغ  در آشپزخان ف و...و دستکش ضکبارمصر،کاله   روپوه پوشید 

 ، استفاده از وساض  تمیز در تهی  غذا، 

 غذاضی را شستشو و گندزداضی نماضند.و......سازی مواددهی کلی  ظروف طبخ و آمادهپس از هر سروضس 

 

   غذا: توزیع در بهداشتی اصول دقیق رعایت-6 

   عادی ، جداسازی توزضع غذا  در بخش قرنطین  وبخش های 

  ،رعاض  بهداش  وساض  حم  توزضع غذا 

 ، استفاده از دستکش ،ماس  ،کاله و روپوه  در توزضع غذا 

 ،ب  کار گیری فرد توزضع کننده  جداگان  برای هر بخش 

 و... چنگا ، و قاشق لیوا ، غذا، ظروف از مشترک استفاده نمود  ممنوع 

 غذاضی را شستشو و گندزداضی نماضند. اددهی کلی  ظروف و وساض  توزضع موپس از هر سروضس 

  مواد غذاضی سلف سروضس قب  از سرو باضد دارای پوشش بهداشتی باشند 

 . و عرض  مواد غذاضی روباز در تمامی مراکز فعا  ممنوع اس 

  :ها لباس شستشوی مسئول کارکنان توسط شخصی محافظت و بهداشتی اصول رعایت-7

 ادمشکوک ضا مبتال از افراد سالمافر جداسازی لباس و ملحف   های 

  بهداش  پارچ  ها و ملحف  مورد استفاده بیمار 

  رعاضاا  مااوازضن بهداشااتی در رختشااوضخان  مراکااز )کااف رختشااورخان  باضااد ماننااد ساااضر سااطوح گناادزداضی بشااود. لباااس هااا الزم اساا  حتمااا بااا

 ماشین لباسشوضی شست  و سپس اتو کشی شود.(

 



 

توجا  اضان ماورد در خصاوا مراکاز بازر   غوذا: صور  بهداشوت ورعایوت گیرنودگان خدمت و کارکنان غذاخوری شدن ستهب -8  

 با غذاخوری های جمعی اس  در خصوا فرزندا  تح  سرپرستی سرو غذا با فاصل  های بهداشتی تعرضف شده انجام پذضرد

 

 جدضاد گیرنادگا  خادم  :متوقف نمودن پذیرش خودمت گیرنودگان یدیود و مرخصوی رفتوه وبرزمووارد خوا  -9

 .شوند پذضره خاا شراضط در صرفا

سرپرساا  مااو ر،  وجاود عاادم بار مبناای ماددکاری گاازاره تاضیاد ضااا و الهوضاا  مجهاو  بعنااوا  قضااضی حکاام داشاتن:  خاااا شاراضط

 .شوند قرنطین  هفت  دو مدت ب  پزش  تشخیص با اضن افراد اس  الزم

  خدمت گیرندگان:ویود لوازم  ومواد مناسب گندزدایی محل زندگی -10

 

  عالوه بر موجود بود  مواد  شوضنده وگندزدا ب  اندازه کافی ، جه  گند زداضی 

 . مرکز رعاض  بهداش  در زمین  شستشوی  وخش  کرد  تی )در آفتاب خش  شود( الزامی اس 

 می باشد. همچنین در صورت استفاده از پارچ  های چند بار مصرف برای سطوح گندزداضی وخش  کرد  آ  الزامی 

 ،باشد مجزا باضد دارند آلودگی امکا  ک  هاضیمکا  و بهداشتی هایسروضس گندزداضی و ن اف  وسائ  و دستما  سط ، تی.  

 ، همچنین موارد مذکور برای اتاق قرنطین ،اضزول  واتاق نقاه   باضد جداگان  باشد  

 .وساض  ن اف  پس از هربار استفاده، شست  و گندزداضی شوند 

 1:  پیوست   تمیز رختکنو اتا  وامکانات فضا ویود-11
 

فضاای جداگانا  باا شاراضط بضا  بارای کااربری  3باضسا  دارای هار مرکاز مای :نقاهوت و ایزولوه نطینه،قر اتا  وامکانات فضا ویود-12
 اتاق پرهیز نماضند. 3هرض  از موارد فوق با شد و از ادغام اضن 

 

 باضس  در اضن اتاق اقام  ضابند.افرادی ک  جدضدا پذضره شده اند و تا زما  تأضید سالم ، آنا  می : فضاضی اس  مربوط ب اتا  قرنطینه

 شوندفضاضی اس  ک  افراد مشکوک ضا مبتال ب  بیماری تا زما  بهبود کام  عالئم و آزماضشات در اضن اتاق نگهداری میاتا  ایزوله: 

روزه درماا  در اضان اتااق  14طای دوره درماا  اولیا  و تارخیص از بیمارساتا  جها  تکمیا  دوره  فضااضی اسا  کا  افاراد مباتال پاس ازاتا  نقاهت: 

 شوند.نگهداری می

 ،نقاهت : ایزولهشرایط اتا  قرنطینه ،

o ها باید امکا  تهویه منات  )با مکانیسم تهویه  ایل  یا مکانیسم تهویه مکانیک ( لا ساشره باشد.تاقا 

o بیقالیال ( باله تالو  فیالا   زاس)و  باشد که جییا  هالوا باله تال ا بیالیو  از تالاخر ا  ها باید به نحپنجیه اتاق

 شوس.

o  تامن غذاخول  و ... باشد.  شپ خانه، بخش نااید سل مجاولت فیاها  حساس میک  از قای 

o ها باید بطول مکیل ت ی ، ضدعفون  و گندزسای  شوس.اتاق 



o هالا و واحالدها  میکال  یسس و تالیسس  نهالا سل تالایی بخالشپیتن  پیترال و میاق  ویهه بیا  بخش باید تلیالین گال

 م نوع شوس.

o ا  لعایا گیسس.ها  قطیهاحریاط و ها  ت ات ها  زما  تییاژ، احریاطاحریاط 

 

 2پیوست : خرید مناسب پروتکل بکارگیری-13

 دد.دراضن خصوا دو مورد بض  تاکید می گر:بیمار یا  مشکوک فرد از طبی وسایل ضدعاونی و نظافت-14

 استفاده شود. ماریب یبرا یمصرف و انحصار کبارض یو طب ن ضمعا  ضصورت امکا  از وسا در .1

 اضا % 70  یالیالکا  ات ل ی)با  وسا یو ضادعفون زیاتم دضابا  طاور مشاترک اساتفاده شاود، با  ضکا  ضارورت شاود از وساا یصورت در .2

 ها( شود.کنندهیضدعفون رضسا

 

 ده:آلو زباله دفع استانداردهای رعایت=15

پسااماند عااادی در کیساا  زبالاا  باادو  درز وشااکاف در داخاا  سااط  زبالاا  پاادالی دردار رضختاا  وسااپس توسااط پرساان  خاادماتی جمااع -1

 .آوری و تحوض  شهرداری گردد

پسااماند عفااونی در داخاا  دوکیساا  زبالاا  باادو  درز وشااکاف قرارگرفتاا  درسااط  زبالاا  پاادالی در دار رضختاا  پااس از تکمیاا  ظرفیاا  -2

 .زده شده وتحوض  شهرداری شود "پسماند عفونی"بندی شده و بر روی آ  برچسب  محکم بست 

ماس  ها، دستما  کاغاذی اساتفاده شاده، وسااض  طبای ضا  باار مصارف و کلیا  وسااض  ن اافتی کا  بارای افاراد مشاکوک   محتما  و -3

 بیمار استفاده می شوند، پسماند عفونی محسوب می شوند. 

 3پیوست  :فردی حااظت وسایل وامحاء درآوردن ،پوشیدن ترتیب رعایت-16

 می باشد وکشور استا   ، من ور کارشناس  بهزضستی شهرستا   ارزیا :      

 و دساتکش اساتاندارد ،شایلد مناوط با   پوشاش مناساب شاام  ماسا  ، گاا ، ساربند، پااپوه بادضهی اسا   ارزضاابی حضاوری  :1تبصره

   سالم  بازدضد کننده ، سالم  مالقات شوندگا  نیز دچار مخاطره نگرددتا ضمن رعاض  امنی می باضس  صورت پذضرد 

جها  رعاضا  ماوارد اضمنای  بررسای مساتندات اقادامات انجاام شاده در مرکاز  مای تواناد در فضاای غیار در ارزضاابی حضاوری  :2 تبصره

شاود  تاا زماا  حضاور فارد ارزضااب در مرکاز وضا از طرضاق گارفتن عکاس وفایلم و بررسای آ  در خاار  مرکاز انجاام  اقامتی صورت پذضرد   

 ب  حداق  رسانده شود.

 در خصوا خان  های کودکا  ونوجوانا  منتفی می باشد 2با توج  ب  مالح ات اخالقی موضوع تبصره  :3تبصره

 ارزیابی کارشناس استان :

با  صاورت غیار حضاوری   ای ابالغای در مراکاز منادر  در دساتورالعم  هاا وبخشانام  ها ن ارت و بازرسای کاافی بار اجارای ماوارد          

وهماااهنگی بااا  ماادضرک  اسااتا  )رئاایس کمیتاا  پیشااگری  دارای مشااک  بااا درخواساا  رئاایس بهزضسااتی شهرسااتا و در خصااوا مراکااز 

 .صورت می پذضرد حضوری  ب  صورت   ستا   (



  ساختار ارزیابی و نظارت بر مراکز 

  می باشد .تخصصی  وعمومی حوزه های توانبخشی اجتماعی وپیشگیری  ستورالعم و   د  26مطابق با آئین نام  داخلی ماده 

گاردد با  دو ضر دساتورا لعما  هاای جااری ارزضاابی در مواردی ک  با توج  ب  مفاد چا  لیسا  عملکارد مرکاز  در رابطا  باا تجهیازات م اا 

 نکت  ستاره دار پاضین صفح  چ  لیس  توج  گردد :

  اوس تحهی ات به سمی  عد  وجوس سلبازا ل م  باشد؟ یا مغاییت به سمی  ک -1

  یا ک اوس تحهی ات به سمی  کم کال  میک  اتا؟ -2

 هر کدام از اضن دو مورد ک  برای کارشناس مسج  شد در قسم  مالح ات ضکی از اضن دو توضیح در  گردد.

 نحوه امتیاز دهی 

 

درصااد مقیمااا  ضااا پرساان  ماای باشااد  تنهااا امکااا  انتخاااب  100ربااالگری نحااوه امتیاااز دهاای در مااواردی ماننااد غربااالگری  کاا  هاادف غ

و گزضنا  خیلای ضاعیف  زماانی  انتخااب مای گاردد انجاام شاده اسا   با  درساتی  درصاد100در مواردی کا  فراضناد   ،گزضن  خیلی خوب

 .ض  نفر ب  درستی غربا  نگردضده اس    انتخاب می شود ک  مسج  شود حتی 

خیلاای ضااعیف ،   20-40ضااعیف  ،40-60متوسااط  ، 60-80خااوب  ،  80-100حیطاا  خیلاای خااوب 5ضااابی  در در ساااضر مااوارد ارز 

 20زضر 

 موارد مشمول اخطار ولغو امتیاز:

اقادام نماضناد  60روز نساب  با  اصاالح ماوارد نقاص حاداق   تاا امتیااز  15پس از اباالغ  چا  لیسا  وشایوه ناما  مربوطا  مراکاز  تاا -1

نساب  با     26مطاابق باا آئاین ناما  داخلای مااده  پاس از اضان مادت   60در صاورت کساب امتیااز کمتار از  ر باوده واضن امر ب  منزل  تذک

 .می گردد اقدام  اخطار او   صدور 

مطاابق باا آئاین ناما   کسب امتیاز در محدوده ضعیف  وخیلی ضاعیف با  منزلا  اضجااد خطار جاانی بارای مقیماا  محساوب مای گاردد و-2

 منجر ب  ل و امتیاز وتعطیلی مرکزخواهد شد.  26داخلی ماده 

 


