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ثبت غربالگری تمام کارکنان از نظر تب  و سایر عالئم کرونادر بدو ورود

ثبت غربالگری تمام خدمت گیرندگان از نظر تب و سایر عالئم کرونا در هر شیفت
ثبت غربالگری تمام خدمت گیرندگان تازه وارد به مرکز از نظر تب و سایر عالئم 

/برگشت از بیمارستان/ارجاعی قوه قضاییه)کرونا

ثبت کلیه کارکنان  خدمت گیرندگان مقیم سامـــانه غربـــالگری و خـــود 

http//:salamat.gov.irارزیـــابی الکـــترونیکی کرونـــا به  آدرس 

1رعایت بهداشت فردی  توسط کارکنان

استفاده از ماسک ودستکش در مراکز غیر آلوده
 ، دستکش، گان، سرپوش ،پا پوش N-95استفاده از  ماسک اتاق عمل، ماسک 

،شیلد و عینک در مراکز آلوده
2عدم استفاده از ابزار حضور و غیاب لمسی

رعایت فاصله استاندارد تخت ها حداقل یک متر دربخش های اقامتی غیر قرنطینه

تهویه مناسب محل اقامتی  خدمت گیرندگان

تهویه مناسب محل سرویس های بهداشتی خدمت گیرندگان

تهویه مناسب آسانسورها

تهویه مناسب رخشتویخانه

تهویه مناسب آشپزخانه

3رعایت اصول بهداشتی در حمام

4رعایت اصول بهداشتی در دستشویی و توالت

5رعایت دقیق اصول بهداشتی در تهیه غذا

6رعایت دقیق اصول بهداشتی در توزیع غذا

رعایت دقیق زباله عادی

رعایت اصول بهداشتی و محافظت شخصی توسط کارکنان مسئول شستشوی لباس 

(7)ها 

...مراسم فرهنگی زیارتی و/تعطیلی تمام مراسم جمعی  از قبیل اردوها

توقف مالقات های روزانه

(8)بسته شدن غذاخوری کارکنان و خدمت گیرندگان ورعایت بهداشت صرف غذا

یستن اتاق های تجمع گروهی و اتاق سیگار

۱۹خود ارزیابی، پیشگیری و کنترل کووید /چک لیست  ارزیابی

مراکز اقامتی  تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

:                               سمت ارزیاب:                      نوع فعالیت                   نام و نام خانوادگی ارزیاب :            نام مرکز:       حوزه:           شهرستان :      استان

تعداد پرستار  حاضر در :                   ظرفیت اسمی:                      نام مسئول فني:                      .نام موسس:                 ساعت ارزیابی:              تاریخ ارزیابی

:    تعداد افراد مشکوک به کرونا:     تعداد خدمت گیرندگان موجود:                         مربی  حاضر در شیفت /مددیار/تعداد مراقب:     تعداد پزشک  حاضر در شیفت :    شیفت 

:  تلفن  :                                                                    آدرس :                           تعداد کرموجود در مرکز

غربالگری

فعالیت های 

بهداشتی



(9)(بجزموارد خاص)متوقف نمودن پذیرش خدمت گیرندگان جدید و مرخصی رفته 

(10)وجود لوازم  ومواد مناسب گندزدایی محل زندگی خدمت گیرندگان

نظافت و گندزدایی منظم دستشویی ها و توالت ها و حمام ها با مواد استاندارد

گندزدایی صحیح و منظم وسایل نقلیه عمومی مورد استفاده مرکز

گندزدایی منظم استاندارد سطوح آشپزخانه

.....گندزدایی لوازم مشترک خدمت گیرندگان مانند کنترل تلویزیون ،تلفن و

گندردایی منظم استاندارد سطوح در محل سکونت خدمت گیرندگان

دسترسی به پرستار و پزشک به تعداد کافی برای تمام شیف ها

بخش قرنطینه/ بکارگیری پرسنل مناسب و به تعداد کافی برای  بخش اقامتی  

 نفر50وجود تب سنج های غیر تماسی حداقل یک عدد برای هر 

 نفر50وجود پالس اکسی متر  حداقل یک عدد برای هر

در دسترس بود صابون مایع در روشویی ها، دستشویی وسینک آشپزخانه به میزان 

کافی برای خدمت گیرندگان و کارکنان

وجود فضا وامکانات اتاق قرنطینه

(11)(اتاق تمیز )وجود فضا وامکانات رختکن

(12) وجود فضا وامکانات قرنطینه سازی کارکنان 

(12)وجود فضا وامکانات اتاق ایزوله و نقاهت 

(13)بکارگیری پروتکل مناسب خرید 

آموزش مؤثر کارکنان برای شتشوی دست و رعایت موارد ایمنی عمومی

آموزش موثر کارکنان خدمات برای نحوه تهیه و استفاده از گندزداها

آموزش موثر کارکنان برای عدم حضور در محل کار در صورت داشتن عالیم 

بیمارهای عفونی

آموزش موثر کارکنان برای رعایت موارد ایمنی در بیماران مشکوک به کرونا

آموزش موثر برای استفاده از وسایل ایمنی  حفاظت شخصی و موقعیت هایی که هر 

یک از این وسایل بکار روند
آشنایی کامل پزشکان با آخرین پروتکل ارجاع خدمت گیرندگان به مراکز  خدمات 

درمانی سرپایی و بستری بیماران کرونا
آموزش موثر پرسنل آشپزخانه برای رعایت بهداشت در تهیه، نگهداری و سرو غذا 

خدمت گیرندگان
آموزش موثر کارکنان رختشویی خانه ها یا کسانی که با لباس های خدمت 

گیرندگان ارتباط دارند

نصب پوسترها و تابلوهای راهنمایی و دستوالعمل های وزارت بهداشت برای کنترل 

کرونا در مکان های مناسب

فعالیت های 

بهداشتی

تجهیزات 

وامکانات و 

پرسنل تخصصی

آموزش



نقاهت/قرنطینه/گزارش ثبت پالس اکسی متری در هر شیفت در اتاق ایزوله 

نقاهت/قرنطینه/ثبت ویزیت روزانه پزشک برای خدمت گیرندگان اتاق ایزوله 

ثبت گزارش پرستاری در هر شیفت برای هر بخش

تکمیل چک لیست گندزدائی قسمت های مختلف مرکز در هر شیفت

هماهنگی قبلی مرکزبا مرکز درمانی جهت  مشخص نمودن  پذیرش بیماران احتمالی

جداسازی افراد مشکوک ویا محتمل

(14)نظافت و ضدعفونی وسایل طبی از فرد مشکوک  یا بیمار

جداسازی  بهداشتی ظروف فرد مشکوک یا بیمار

جداسازی  بهداشتی ملحفه و لباس فرد مشکوک

ثبت گزارش تب سنجی در هر شیفت کاری

ثبت گزارش پالس اکسی متری  در هر شیفت کاری

انتقال افراد مشکوک  به مراکز درمانی با هماهنگی توسط پزشک مرکز

ویزیت روزانه افراد مشکوک  توسط پزشک

دار پایه پدالی  و دارای کیسه پالستیکی استفاده از سطل زباله درب

 در رژیم غذاییCاستفاده بیشتر از مواد غذایی دارای ویتامین 

تعویض و شستشوی روزانه  ملحفه، روبالشی، روانداز

نقاهت/قرنطینه/رعایت فاصله تخت ها یک ونیم تا دومتر در اتاق ایزوله 

رعایت تهویه اتاق قرنطینه طبق اصول مندرج در بخشنامه

 آیا دستشویی افراد قرنطینه از دستشویی مرکز جدا می باشد

(15)رعایت استانداردهای دفع زباله آلوده

رعایت انجام قرنطینه سازی خدمت گیرندگان تازه وارد

وجود  واستفاده لوازم حفاظت فردی برای کارکنان پرخطر شامل ماسک اتاق عمل، 

 ، دستکش، گان، سرپوش ،پا پوش ،شیلد یا عینکN-95ماسک 
(16)رعایت ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی

(16)رعایت ترتیب  درآوردن وامحاء وسایل حفاظت فردی

نقاهت و ممانعت از /ایزوله /تعین پرسنل پرستار و مراقب ویژه برای  اتاق قرنطینه

تردد آنها در سایر قسمت های مرکز

 توضیحات موارد شماره دار در شیوه نامه مربوطه آورده شده است

گزارشات ومستندات

اتاق قرنطینه 

*،ایزوله ،نقاهت 



خیلی ضعیف 

20کمتر از 

مالحظات

۱۹خود ارزیابی، پیشگیری و کنترل کووید /چک لیست  ارزیابی

مراکز اقامتی  تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

:                               سمت ارزیاب:                      نوع فعالیت                   نام و نام خانوادگی ارزیاب :            نام مرکز:       حوزه:           شهرستان :      استان

تعداد پرستار  حاضر در :                   ظرفیت اسمی:                      نام مسئول فني:                      .نام موسس:                 ساعت ارزیابی:              تاریخ ارزیابی

:    تعداد افراد مشکوک به کرونا:     تعداد خدمت گیرندگان موجود:                         مربی  حاضر در شیفت /مددیار/تعداد مراقب:     تعداد پزشک  حاضر در شیفت :    شیفت 

:  تلفن  :                                                                    آدرس :                           تعداد کرموجود در مرکز






