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این امر نظارت خواهد هاي خود اظهاري را تکمیل نمایند. و مسئول فنی بر ها موظفند روزانه فرمکلیه کارکنان شیرخوارگاه .1

 کرد.

به رئیس  فورا را موضوع کرونا عالئم به مبتال کودك مشاهده محض به باشندمی موظف هاشیرخوارگاه پرسنل تمام .2

 .گردد اتخاذ خصوص کودك در مقتضی تصمیم تا اعالم داخلی، مدیر یا شیرخوارگاه

 موارد و انجام شود دیجیتال دماسنج از استفاده با دکانکو و پرسنل براي هاشیرخوارگاه در عالیم چک و روزانه سنجی تب .3

 .شود رسانیده پزشک اطالع به مشکوك

و طبق بخشنامه مواجهه با  گیرند قرار پزشکی دقیق بررسی مورد باید کرونا ظن با سرماخوردگی عالیم داراي پرسنل کلیه .4

 فرد مبتال رفتار شود.

 را موارد بهزیستی شهرستان هماهنگی با و شیرخوارگاه رئیس از مجوز کسب ضمن موظفند شیرخوارگاه پرستار و پزشک .5

 .نمایند پیگیري و اعالم بعدي اقدامات جهت شهرستان بهداشت مرکز به

 پزنیم ارائه غذاهاي از و شده رعایت خدمت دهندگان ارائه عمومی بهداشت شیرخوارگاهها در غذا سرو و تهیه مراحل تمام در .6

 .شود خودداري

 .شوند پخته کامل صورت به مرغ تخم مرغ، گوشت، چون موادي .7

 خام مواد جدا کردن خوردن، غذا از قبل هادست مرتب شستشوي( شود رعایت بهداشتی نکات آن سرو و غذا طبخ هنگام در .8

 گوشت و ...(. برش تخته و چاقو کردن جدا پخته، از

 بعد و دستشویی، قبل پس از فعالیت، هر پس از شیرخوارگاه، به ورود هنگام مربیان و کودکان دست صحیح شستشوي بر .9

 .شود تاکید بازي از بعد و غذا از

 .تاکید شود کارکنان بین دادن دست و روبوسی منع بر والدین و کارکنان به دست شستشوي نحوه آموزش ضمن .11

 .شوند داده شستشو شوینده مواد و آب با بار یک بایستی شستشو قابل هايمحل کاري شیفت هر در .11

 )...و چنگال قاشق، لیوان، غذا، باشند)ظرف جداگانه شخصی وسایل داراي بایستی کودکان کلیه .12

 استفاده گردد شستشو قابل پالستیکی هايبازي اسباب از و آوريجمع پشمی یا ايپارچه هايبازي اسباب کلیه .13

 نوجوانان و هاي کودکانخانه و هاشیرخوارگاه ایمنی و بهداشت دستورالعمل طبق روزانه پالستیکی هايبازياسباب کلیه .14

 .شود شستشو
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 و آب را با خود هايدست غذایی، مواد هرگونه سرو از قبل نیز و بازي اتاق یا محوطه از بازگشت از پس مربیان و کودکان .15

 .بشویند صابون

 و استان شبه خانواده حوزه در شاغل کارشناسان از نیرو، جایگزینی به نیاز و شیرخوارگاه در شاغل پرسنل ابتالي صورت در .16

 آنان صالحیت قبالً همکاري که داوطلب نیروهاي و خانه داراي خیریه مؤسسات سوي از شده معرفی نیروهاي شهرستانها،

 .شود استفاده هاشیرخوارگاه در است قرارگرفته تأیید مورد

 کودك به دادن آسپیرین . شود داده کودك به استامینوفن پرستار با هماهنگی با و پزشک دستور تا تب وجود صورت در .17

 .خودداري گردد پزشک تجویز از قبل سرماخوردگی داروهاي جمله از داروها دیگر دادن از . است ممنوع

 تبادل و در گردش محیط در هوا مطلوب، حرارت درجه حفظ ضمن که باشد گونهاي به باید هاشیرخوارگاه در هوا تهویه .18

 .باشد

 کرده پیدا ساختمان انتقال از خارج به که باشد ايگونه به هوا جریان و بوده برخودار مناسب تهویه از هاشیرخوارگاه قرنطینه .19

 .نشود هابخش وارد و

 . گیرد قرار مورد توجه ویتامین ث حاوي تازه سبزیجات و هامیوه شیرخوارگاه روزانه غذایی برنامه در .21

 از هاهمکاران شیرخوارگاه منديبهره جهت واگیر هايبیماري از پیشگیري کمیته طریق از استان و شهرستان بهزیستی .21

 بهداشت شبکه و علوم پزشکی دانشگاه با پوستر و محتوي آموزشی، جلسات از اعم بهداشتی مراکز در شده برگزار هايآموزش

 .نمایند مکاتبه ها شهرستان در

 فرد و تخصص توانمندي و شیرخوارگاه هر نیاز بنابر و استانی کمیته توسط شیرخوارگاه با داوطلب نیروهاي همکاري نحوه .22

 خانه و موارد شیرخوارگاه خصوص در رازداري و محرمانگی اصل به نسبت داوطلب نیروهاي همچنین .شود تعیین داوطلب

 .گردند متعهد ها

 انجام ذیل در موارد ثانیه 21حداقل مدت به پزشکی آموزش درمان بهداشت، وزارت هايپروتکل طبق هادست شستشوي .23

 از استفاده از بعد غذا خوردن، از قبل غذا، تهیه از بعد و درحین قبل، بیمار، از مراقبت هنگام عطسه، یا سرفه از بعد .شود

 آنها پسماندهاي سایر یا یا مدفوع حیوانات با تماس از بعد هستند، آلوده وضوح به دستها که هنگامی بهداشتی، سرویس

 .شود استفاده سرفه و عطسه زمان در و صورت و دست کردن خشک براي مصرف یکبار هايدستمال از .24

 به طرف از یک هوا جریان مکانیکی تهویه طریق از یا و شود گذاشته ( باز )نیمه باز هاپنجره هوایی و آب شرایط با متناسب .25

 )صحرایی چادر مدل( شود برقرار دیگر، طرف
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 و...( شود )خیرین ممنوع ثانوي اطالع تا هامالقات کلیه .26

 .شود انجام قبل مانند دفتر ارسالی هايدستورالعمل طبق فرزندخواندگی فرآیند .27

 شود: رعایت ذیل شرح به بهداشتی موارد فرزندان با فرزندخواندگی متقاضیان مالقات زمان در .28

 کودك با مالقات از قبل متقاضیان صورت و دست عفونی ضد و شستشو -الف 

 کودك با مالقات زمان در ....) و کت پالتو، مانند (رو هايپوشش لباس عدم -ب 

 بیمار با همچنین سابقه تماس و نفس تنگی و سرفه چون عالیمی بودن دارا خصوص در ایشان از سوال و متقاضیان سنجیتب -ج 

 اخیر روز 14 در تنفسی مشکل داراي

 بازدید زمان در کودك با فاصله رعایت -د 

 کودك با دادن دست و روبوسی عدم -هـ 

 .شوند شستشو صابون و آب با فرزند هايدست مالقات، پس از -و 

 .شود انجام هاپروتکل طبق اتاق ضدعفونی و بوده مناسب نور و تهویه داراي مالقات اتاق شود دقت -ز 

 و ویزیت پزشک شود،می انجام درمانی و بهداشتی مراکز از 19-کووید بیماري هايانتقال درصد 31 که این به با توجه .28

 اطالعات پزشکی فرزندان پرونده خصوص در و نشود انجام ثانوي اطالع تا خانواده توسط کودك سالمت وضعیت بررسی

 .گردد ارائه متقاضیان به کامل

 :شود تاکید ذیل موارد آزمایشی دوره براي کودك تحویل زمان در .29

 .باشند نفس نداشته تنگی یا و سرفه تب، چون عالیمی کودك تحویل زمان در متقاضیان یا متقاضی -الف 

 .شود ارایه متقاضیان به 19-کووید بیماري از پیشگیري خصوص در الزم بهداشتی هايآموزش -ب 

 .بیافتد تاخیر به 19-کووید طغیان فروکش کردن پس از دوره به جشن، و مهمانی هرگونه -ج 

 ترجیحاً شود و تأکید ها شیرخوارگاه در هاي پیوستنقاهتگاه طبق پروتکل و ایزوله قرنطینه، اتاق جهت فضایی اختصاص به .31

 .نشوند جا جابه دیگر هايبخش در هااین بخش نیروهاي

 


