
 

 مراقبت و پیشگیري دستورالعمل و بخشنامه

 مددکاري هايکلینیک) مراکز ویژه 19-کووید

 خدمات هايمجتمع و هاموسسه اجتماعی،

 -E5کد  (بهزیستی
 
 
 
 
 
 
 
 

 زری نظر 
 کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیر

 1399 آبان ماه    
 

 

 

 

  



 هايمجتمع و هاموسسه اجتماعی، مددکاري هايکلینیک) مراکز ویژه 19-کووید مراقبت و پیشگیري دستورالعمل و بخشنامه

 E-19995 آبانماه(  بهزیستی خدمات

1 
 

 

 .شود تنظیم بهداشتی موارد رعایت با خدمت محل فضاي و گیرندگان خدمت تعداد به توجه با کاري ساعت -1

 الزامی واگیر سازمان هاي بیماري از پیشگیري کمیته سوي از اعالمی هاي پروتکل آخرین طبق مرکز کارکنان حضور -2

 باشد.می

 شود اي تنظیمگونهبه دهی نوبت هاي زمان و اعمال حضوري هاي پذیرش در محدودیت مراکز، فیزیکی فضاي به توجه با -9

 .شود جلوگیري مصاحبه انتظار در افراد ازدحام از که

 .شود انجام فضا مناسب تهویه همچنین و ..... و میز و صندلی از اعم شده استفاده وسایل و محیط ضدعفونی -4

 . شوند ملزم ها دست ضدعفونی و ماسک از استفاده به کارکنان و مراجعین -5

 بیست بایست حداقل می مشاور یا روانشناس یا اجتماعی مددکار هر حضوري هاي مصاحبه و مشاوره بین زمانی فاصله -6

 .اقدام شود وسایل ضدعفونی و مصاحبه اتاق هواي تهویه به نسبت فاصله این در و شود گرفته نظر در دقیقه

 .شود رعایت خصوص این در اعالمی هاي پروتکل به توجه با خدمات ارائه زمان در فیزیکی فاصله -7

 .کنند استفاده خود شخصی خودکار و قلم از بایست می کنندگان مراجعه لزوم صورت در -8

 .می باشد بازدید انجام به مجاز بهداشتی - شخصی محافظت اصول کامل رعایت با اجتماعی مددکار نیاز، صورت در -9

حضوري،  خدمات غیر ارائه بر تأکید ضمن شده، واگذار مراکز به شان پرونده که گیرندگانی خدمت سالمت حفظ منظور به -11

 پروتکل رعایت اجتماعی با مددکاري مداخالت و ها مصاحبه نیاز، صورت در .است الزامی آنان براي تلفنی رصد و مشاوره

 .پذیرد صورت سازمان واگیر هاي بیماري از پیشگیري کمیته سوي از ابالغی مربوطه هاي

 بیماري از کمیته پیشگیري سوي از اعالمی هاي پروتکل آخرین طبق بایست می گروهی هاي فعالیت و ها مشاوره انجام -11

 .پذیرد صورت سازمان واگیر هاي

 .گیرد انجام هدف جامعه کلیه به مجازي فضاي طریق از و تلفنی صورت به ها رسانی اطالع ترجیحاً -12

 خدمت خصوص پذیرش در درمانی و بهداشتی مراکز با استان واگیر بیماریهاي از پیشگیري کمیته با هماهنگی ضمن -19

 .شود انجام هماهنگی اند داده اطالع بهزیستی به را خانواده و خود بیماري عالئم که گیرندگانی

 با نیاز در صورت .شود خودداري ضروري غیر گروهی جلسات و ها نشست برگزاري از بیماري این کردن فروکش زمان تا -14

 .شود انجام مهم این مربوطه هاي پروتکل رعایت

 .شود انداخته تأخیر به ثانوي اطالع تا سازمان هدف جامعه گروهی هاي مسافرت و اردوها -15
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 خدمت به مراجعین غیره و دادن دست و روبوسی از خودداري ها، دست شستشوي نحوه بر مبنی بهداشتی اصول رعایت -16

 حضوري( یا مجازي. )شود تأکید و داده آموزش گیرنده

 .باشد شده نصب ها دستشویی محل در دست شستشوي پوسترهاي -17

 .گیرد قرار مراجعین دسترس در مراکز در دست کننده ضدعفونی یا و شستشو مواد -18

 

 


