
 – 11مواجهه با موج احتمالی پاییز در در مراکز شبانه روزی توانبخشی  91کنترل و مهار بیماری کووید مدیریت مداخله به هنگام و 

 ارزیابی و برنامه عملیاتی

 فعالیت : نام مرکز: شهرستان: استان:

 تعداد کارکنان:  ........... فاقد سرپرست : ..............         تعداد خدمت گیرنده :   دارای سرپرست :......        

 مسئول فنی مرکز در ساعت اداری:. 1

 مسئول فنی در شیفت عصر:واجد شرایط جانشین .2

 جانشین واجد شرایط مسئول فنی در شیفت شب:.3

 نامناسب        مناسب  وضعیت مرکز از لحاظ تامین مواد بهداشتی و تجهیزات حفاظتی :   .4

       ندارد                 دارد :         11دسترسی مرکز به کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با بیماری کووید .5

 نامناسب        مناسب  وضعیت مرکز از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی :    .6

 نامناسب        مناسب  وضعیت مرکز در زمینه رعایت فاصله گذاری فیزیکی در فضاهای عمومی از جمله سالن غذاخوری :       .7

 نامناسب        مناسب  . وضعیت مرکز در زمینه ارجاع افراد مشکوک یا مبتال به مراکز درمانی :8

 نامناسب        مناسب  شده در خصوص افراد بازدید کننده :وضعیت مرکز در زمینه رعایت محدودیت های وضع . 1

 نامناسب        مناسب  وضعیت مرکز در زمینه رعایت محدودیت های وضع شده در خصوص افراد مالقات کننده :.11

 نامناسب        مناسب  وضعیت مرکز در زمینه رعایت محدودیت های وضع شده در خصوص پذیرش خدمت گیرنده جدید:   .11

 نامناسب        مناسب  وضعیت مرکز در زمینه ارزیابی روزانه وضعیت سالمت کارکنان قبل از ورود به بخش ها، مستند سازی خوداظهاری و غربال گری:.12

 نامناسب        ب مناس وضعیت مرکز در زمینه رعایت دقیق اصول اتاق رخت کن کارکنان مطابق با استانداردهای تعریف شده :     .13

 نامناسب        مناسب  وضعیت مرکز در زمینه ارزیابی دو بار در روز وضعیت سالمت خدمت گیرندگان و مستندسازی: .14

 نامناسب        مناسب  کارکنان مرکز در خصوص اصول و ضوابط پروتکل های بهداشتی و مستند سازی :به روز رسانی اطالعات وضعیت مرکز در زمینه .15

در صورت عدم رعایت صد در صدی، پیگیری تا و  ینه مناسب منوط به رعایت صد در صدی در هر یک از گزینه ها می باشدز*انتخاب گ

 کسب گزینه مناسب
 

 وضعیت فضای فیزیکی مرکز

            خیر       وجود فاصله حداقل یک متر بین تخت ها در فضای اقامتی: بلی .17 اقامتی : .......................                                         های تعداد اتاق.16

 وجود اتاق قرنطینه مطابق با ضوابط استاندارد دستورالعمل : .18

           خیر        بلی                            
 متر بین تخت ها:  2ظرفیت اتاق قرنطینه با رعایت فاصله حداقل .11

 وجود اتاق ایزوله مطابق با ضوابط استاندارد دستورالعمل : .21

           خیر        بلی                            
 ها: متر بین تخت  2ظرفیت اتاق ایزوله با رعایت فاصله حداقل .21

 وجود اتاق نقاهت مطابق با ضوابط استاندارد دستورالعمل : .22

           خیر        بلی                            
 متر بین تخت ها:  2ظرفیت اتاق نقاهت با رعایت فاصله حداقل .23

 

 

 91برنامه عملیاتی : جداسازی در زمان مواجهه با بیماری کووید 

 برنامه سطح درگیری

 خدمت گیرندگان %11. ابتالء کمتر از 24

 

 

 

 خدمت گیرندگان درصد 21تا  11ابتالء .25
 

 

 درصد خدمت گیرندگان 41تا  21ابتالء .26

 

 

 



 درصد خدمت گیرندگان 61تا  41ابتالء .27

 

 

 

 خدمت گیرندگان % 61ابتالء  باالی .28

 

 

 

 91زمان مواجهه کارکنان با بیماری کووید برنامه عملیاتی : تامین نیروی انسانی در 

 جانشین دوم مسئول فنی: ...................31 جانشین اول مسئول فنی در صورت ابتال مسئول فنی: ...................21

 جانشین پزشک مرکز در صورت ابتالء پزشک:.31

 جانشین پرستار مرکز در صورت ابتالء پرستار:.32

 

 برنامه مراقبین مرکزسطح درگیری 

  مراقبین در هر شیفت %21ابتالء کمتر از .33

 

  درصد مراقبین در هر شیفت 41تا  21ابتالء .34

 

  درصد مراقبین در هر شیفت 61تا  41ابتالء .35

 

  مراقبین در هر شیفت %61ابتالء باالی .36

 

 

 و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده و سایربرنامه عملیاتی : ترخیص موقت خدمت گیرندگان دارای سرپرست واجد شرایط و پشتیبانی با حق پرستاری 

 حمایت ها منطبق با ضوابط

 تعداد خدمت گیرندگان واجد شرایط : .........................37

 ....................................................................توضیحات : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 امضاء تاریخ : نام و نام خانوادگی مسئول فنی مرکز:                                -1

 امضاء تاریخ : نام و نام خانوادگی رئیس بهزیستی شهرستان : -2

 امضاء تاریخ : توانبخشی استان :نام و نام خانوادگی معاون  -3

 

  


