شیوهنامه مدیریت خطر و پروتکلهای ایمنی در آزمایشگاه
(در دوران پاندمی کرونا)
مقدمه :
این شییوه نامیه ایرای آییاهی و شیوی شیرای کیاردر آزمایشیگاه هیای دانشیگاه ویص و ین ت ،و ایه منویور ظ یال تی مت
پژوهشگران محترم تنویص شده اتت .موارد ذکر شیده در ایین اا هییه اریرفتیه از اتیتانداردها و پروتکیلهیای جهیانیِ کیار در
آزمایشگاه ها در دوران پاندمی کرونا اتت .لذا الزلمی اتیت پژوهشیگران محتیرم یمن مطال یه د ییش ایین شییوه نامیه مت هید
اه اجرای آن ااشند .ادیهی اتت مسئولیت و وا ی

ناشیی از ت طیی و تیهل انگیاری از اجیرای پروتکیلهیای ظ یایتی ا ی م

شده اه هده ی شما خواهید ایود .دانشیگاه ویص و ین ت امییدوار اتیت ایا همکیاری شیر فرهی تیه جام یه ومیی کشیور
استری ایمن ارای رشد و پیشرفت پژوهشگران و محققین محترم فیراهص آورد .میا ایر ایین ایاوریص کیه ایا ظ یال ا یوی ایمنیی و
اهداشتی در زمان شیوع جهانی ویروس کرونا خواهیص توانست اه دتت آوردهای ومی ازرگ و ای شماری نائل شویص.
این راهنما در ه ت ا ش تهییه و تنویص شده اتت ،مطال ه د یش هر ا ش اه پژوهشگران تو یه می شود :
الف ) ا دامات ایمنی اولیه
ب ) پروتکلهای ایمنی در آزمایشگاه (ویژه ی دوران کرونا)
ج ) شیوه د

ونی تجهیزات آزمایشگاهی

د ) ا دامات ایمنی در ورت آلودهیی محی اا ویروس کرونا
ه ) تو یههای ایمنی هنگام انجام آزمایشاهایی که اظتمای تشکیل آئروتل در آنها ااال اتت
و ) تو یههای ایمنی و اهداشتی ارای اماکن اداری
ز ) تو یههای فردی
الف ) ا دامات ایمنی اولیه













استتاده ازامزیطتتزمزیمیهه تتتهازیدتتافت ز وههتتتدزی تتامزتتتر زمزتشهازتتدز وزیمیهه تتتهازامزستتادزاستتاه زوا
یشهمنزپژم شزمزت همودزاسد.

تته زتههز ت زی ت دز تترما ز

حضتتاوز وزیمیهه تتتهاز تترتهز وزستتهیهوزا اودزمز تتدزتتتهوه(ز زستتهیدزموم زمزختترم ز)ز وزتتتر ز وخااستتدزاینتتهنزپتتاهرزخاا ت ز تتا ز
حضاوز وزیطزمزیمیهه تهازط قز رنهیهزتههز زش ازک ارلزیزتر ).
هنیزامزننتهوزاه تیز وزیمیهه تتهاز وز موانزکرمنته زویههتدزاتت ایهوز اشتایزیهن ت زشدتدزمزشتادزیرتت ز ستد هزاستد.زکفزتهدز
پژم تتترانز یمیهه تتته یزیا تتتز دتتا زتتتهز تتهزطتتاوزیرتتت زمزپتتحزامزت تتهاز تتهزستتتا زی تتارکیزیهن تت زشتتزری و زیزتتتزکتتهوز
یمیهه تتته یزمزت زتتتاوزی تتاییز ستتد هدزختتا زواز تتهزی زمز تته انزمزهتتهزشتتاه ا هدزحتتهمدزاانتتعزو ت یدانیزن هه ت .زشدتتدزمز
شادز طزحز سد هز هه زحت اتعز تهزیت وز۲۰ز هنزتهز تاووز زتر زمزتاوتهزمهتژاادز تهزشدتاقزتدت د ههیزیهن ت زپ تدز ستد ه ز
یه زقزانت اهنزمزمهرزنهخق هزشا .
تش اوز تشهوزو یدانیزکر نزستا زیمیهه ته یز وز موانزشزاعزکرمنهز هه زاتتاهشزهه .
امز سدزم نز هز هن ز ز یزمزچ مز هه زخا اودزشا .
امز هتتترزننتتهوزاه تتیز وزیمیهه تتتهاز وز موانزکرمنتته زته تتفه ااودزاوا تتهییز ویطتتعزکتتهوزاستتد.ز تتهزاهتتقزی تتتاوز م زاستتدزتتتهز
پژم ترانز هزهنت هترزح ته تعز مزمزنتزمزیاترزوازویههتدزک ت .ز وز ترزیمیهه تتهاز1۲زیاتردزمزک اترزامزینز ترتهزهترزندترزیزااانت ز
امزتضهزمزاینهنتهوزیمیهه تته یزاستاده ازک ت .ز تهزامادز ترز1۲زیاترزاتتتاهشزتتهدزیمیهه تتهازی تامزحضتاوز تیتهنز ترادزیا هوتزهنز
هترزنزتز ه وزیی ر .ز م ز هزذکترزاستدزحضتاوز تزشزامز4ز ندترز تهزطتاوز تیتهنز وز تزازهترزامزماحت ز تهدزیمیهه ته ز ان تتهاز
ی همزنزدد.
تتهزی تتتاوزوفتتا زردزامزاوا هیتتهوز رم تتیز وز تتاووزنزتتهمز تتهز ر تتتاودزوفدتتهو زتتتهزح ت زاینتتهنزامزطرهتتقزک دتترانحزتفد تتیزات ت ا ز
شا .
ی زان ه زایاوزا اودز وزیطعزیمیهه تها
ی زیصرفز ر انهزیاا زخاو نیزمزیشهیز نیز خصاصزسزتهوز وزیطعزیمیهه تهاز
م زاستتدزیدتتلالزمزسرپرستتاهنز تترزیمیهه تتتهاز زتش ت ا زیتتراوشزقزواز تتهز انتتهادزی ت هرهدزمزک اتترلزک ت زتتتهزامزاه تته زت شتتهوز
وفا زردزشا .
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تته ی تتتاوزان تته زیمیتتههش تته زیدتتلاازقزیمیهه تتتهاز هه ت زتص ت ز هوزی هس ت یزوازاتختتهذزن هه ت زمزیراوشتتهوزرزروتترمودزاتتترا زواز تتهز
تشاهقز ز ام .ز



چ هنچهزهنیزامزپژم ترانز ز هوزش زااتایتیزاستدزتتهزت تهییزستتاحیزکتهزتتر ز تهزینز وزت تهاز تا از تهز تاووزکهیتعزوت یدانیز
شان .ز چ تزقزتتر ز ز تهوز ههت زتتهزمیتهنز تا زکهیتعز وزخهنتهز هنت .زت تهییزپژم تترانز ههت زامزت تهاز تهزاتترا ز ز تهوزاوا ته ز
ک .



و تاوتیزکتهز تهزک تا زنزترمدزیمیهه تته یزیااوتهز دتاز زامزان ته زیمیتههشز تهزپرختتر ز تهز تاووزت ته زاوا ته زمزسرپرستتدز
خا زمزیدلالزیمیهه تهازوازامز رنهیهدزکهودزخا زیتفعزسهمه .

ب ) پروتکلهای ایمنی در آزمایشگاه (ویژه ی دوران کرونا):
ااتایتتیزاستتدزتتتهزت تتهییزننتتهوزاه تتیزمزپرمتنتتع تتهزمز ستتااوزااش تتع تتهدزحده تتدز وززیمیهه تتتها هز وز موانزکرمنتتهز تتهز تتاووزستتخد زرانهزمز
و دزویههدزشان .زهنتیزامزننتهوز دتزهوزی تمز وزوا تتهز تهزاه تیزاستاده ازامزت زتتاوزحده تدزشخصتی زحتزقزان ته زکتهوزاستد.ز وزت تهییز
یمیهه تها ه ز م زاسدزتتهز تهزتههزت زسرپرستدزیمیهه تتهاز دتاهز تهزنتاعزیمیتههشزامزت زتتاوزحده تدزشخصتیز)(PPEزیهن ت زییان ،روپیو
آزمایشگاهی ،روکیش اونیدِ روی ک یش ،دتیتکش (ترجیحیاز از جینت نیترییل ییا التکیت ایدون پیودر) ،ماتی  ،N95ینی
ایمنی (ییا یاییل) و شییود یورتزاستاده ازشتا .ز چ تزقز ستااوااش ع هدزیر تا ز تهزیاتا یم اهیزامزستتا زکتهوزمز تتعزپدت هن هدز
یمیهه ته یزنزتز هه ز هز اووزو دز وز رنهیهدزکهوزت ه زیمیهه تها هزتراوز زر .
اهمیت اتت اده از تجهیزات ظ ایت فردی ) (PPEدر ظ ال ایمنی پژوهشگران

ویههدزننهوزمهرز وزاساده ازامزت زتاوزحده دزتر د ) (PPEزااتاییزاسد ز :ز


ارزاسدز هز وزنترز رتاقزوهدرزختر زامز۲ز سانشز ا ا از سانشزسهقزکاتهازمزسپحز سانشزسهقز ف )زاساده ازشا .



م زاسدزتاوهز اشاهز هشز زکهزاساده ازامزیهسر  N95حزقزان ه زیمیههشزااتاییزاسد.



چ تتزقزسرپرستتاهنزیمیهه تتتها تتهز هه ت زاهتتقزنناتتهزواز وزنتتترز تزرن ت زکتتهز تتهزی تتتاوزویههتتدزننتتهوزاه تتیز وزیمیهه تتتهاز وز موانز
کرمنتته ز م زاستتدزتتتهزت زتتتاوزحده تتدزتتتر دزیتتاو زاستتاده ادزپژم تتترانزامزکزدزتتدزیتفتتا یز رختتاو اوز هش ت زمز وزان ت اما تتهدز
یا هس ز هزین هزیاو زاساده ازتراوز زر .



ویههدزترتز زپاشز نزمز ویمو نزت زتاوزحده دزتر دزنزتزا زدزمهژاادز وزحدظزاه یزمزسالیدزاترا ز او .



و ت زیدتتانیزکتتر نزاتتاام زشخصتتیزیتتاو زاستتاده ازپژم تتترز زامزت زتتعزومپتتادزمز)...مزتتتراوز ا نز وزیطفتتیزی تتتازمز تتهزته تتفهزامز
ومپادزسههرهقزااتاییزاسد.
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ج ) شیوه د

ونی تجهیزات آزمایشگاهی:

ویههتتدز ستتااوااش ع هدزیر تتا ز تتهزیاتتا یم اهیزامزستتتا زکتتهوزمز تتتعزپدتت هن هدزیمیهه تتته ی زهنتتیزامزی متتترهقزننتتهوزاه تتیز وز
یمیهه تتتهاز تتهز وز موانزکرمنتتهزاستتدزکتتهز هه ت ز تتهز تتاووزو ت دز وز رنهیتتهدزکتتهوزت تته زیمیهه تتتها هزتتتراوز زتتر .زو ت یدانیزکتتر نزستتتا زمز
ت زتاوزیمیهه ته یز ههت ز تهزاستاده ازامزیتاا زوت یدانیزک ت ازی هست ز تاووز زتر .ز چ تزقز تهزتا تزه هدزناشتاهزشت از ترزومدزیتاا ز
و یدانیزک

از وزاوت ه ز هزوتزقسهمد زمیهنزاساده ازمزننهوزاه یزتاوهزشا .ز ز
 هماهنگی اا ترپرتت آزمایشگاه پیش از ا دام اه د



ونی کردن تطوح و تجهیزات الزامی اتت.

رختیزامزت زتتاوزحده تدزتتتر دزکتهزهن تهوزیصتترفزنزدتا ز ههت ز شت زامزاستاده ا زت زتتزمزیاتتا یم اهیزشتان .زایطتهتزت زتتتاوز
هن هوزیصرفزیاا ازنزتز هه زیته قز هز سااوااش عز تعزم هاه هدزیدانیز اووز زر .



امزو فتتهزننتتهوزی تتمزاه تتیز وزیمیهه تتتهاز وز موانزکرمنتتهزکتتهز م زاستتدزیتتاو زتاوتتهزتتتراوز زتتر زتهکزت ز تترزی ایزتتدزاستتاده ازامز
مسههعزمه ایزیهن ت زستهیدزمزانت تارز وزیمیهه تتهازیی هشت .زمهترازاهتقزاتاام زی نتقزاستدز هیتشزپتهوازشت نز ستانشزشتان زمز تهز
اهقزترتز زسالیدزپژم ترانز هزخترز زدا .



چ تزقزپرست عزخت یهتیزنزتتت ز ههت زامزت زتتاوزحده تتدزتتتر دز تهزمهتتژاز ستتانشزوتخزم زپتتزشز ت زوت ی زمزیطتتهتظز تتاووز
رادزحدظزاه یز ته زپهششزیههشهو)زاساده ازن هه .



ننتتهوزاه تتیز وزیمیهه تتتهاز وز موانزکرمنتتهزشتتهیعزاوا تتهدزییامد تتهدزی هستت ز تتهزکتتهو رانزمزپرستت عزختت یهتیز وزوا تتتهز تتهز
یاا یم اهیز طزحزستا زنزتزییشا .



تتهزی تتتاوزیاتتا یم اهیزامزستتتا زییتتتاانزامزیطفتتالزستتدز ک

ازهتتهزیطفتتالز زپاکفرهتتد زاانتتعز۷۰ز و ت ز زت ومرنزپراکدتتز ز

ترکز هوزییانزا زچ هوز رتزاتیزمزترکز تهوزت تعزاستاده ازکتر ز اترزاستدزاهتقزیتاا ز تهزیت وز1۰زااتیز۲۰ز تز تهز ترزومدزستتا ز
هتیز هن ).زشهههنزذکرزاسدزکهزمهرمازکرمنهز هزاساده ازامزاتاکالمزنزتزامز زقزییوم .


وزیتتاو زستتتاحیزکتتهز وز را تترزیطفتتالزستتدز ک
اهتمپرمپهنالز۷۰ز و



ازیستتز پاهرز دتتا ز ختتاو یزمزت ززتترزونتت ) زییتتتاانزامزاتتتهنالزهتتهز

زاساده ازن ا .

رادزو یدانیزکر نزمسههعزمزت زتاوزنزتزییتاانزامزاانعز۷۰ز و

زاساده ازکر .

پسماندهای آزمایشگاهی آلوده ااید مانند تایر زاالههای زیست محیطی آزمایشگاه جمعآوری و دفع شود.
د ) ا دامات ایمنی در ورت آلوده یی محی اا ویروس کرونا









ا ات از م زاستتدزتتتهز نتتهوانزختتا زوازامزمتتتاعزچ تتزقزحه تتهادزیتفتتعزستتهمه .زاهتتقزکتتهوز
ستت زییشتتا زتتتهزاتتترا ز تتهزیطتتعزیاتتا ازماو زن تتان .زچ هنچتتهزیاتتا یز وزیطتتزمز
یمیهه تتتهازمز وزیراکتتتزی تتاییزی ا رشتت زتتتهزحتت زاینتتهنزاتتترا زوازامزینزی ت تتهز موز
کز .
یدلالزیمیهه تهازههزساپرماهتوزخا زوازیتفعزسهمه .
ستترهشهزیطتتعزیاتتا ازوازتخفزتتهزک ز ت زمزستتشیزک ز ت زک اتترزندتتحز ن تتز .زمهتترازهنتتیزامز
واا هدزا فیزانا هلزمهرمازکرمنهزامزطرهقزت دحزذواوزیاا ازاسد.
ا ها تتهدزختتا زواز ویمو ازمزوتت یدانیزک زتت .زوتت یدانیزکتتر نزا تتهازمزت زتتتاوز
حده دزشخصیز هه زیته قز هز سااوااش ع هدزاه یز وزیمیهه تهاز وز موانزکرمنهزان ه زشا .
هزی تاوزوفا زردزامزانا هوزذواوزی رمسعزمهرما زپ را هزواز داهزمزت اههزوازخهیادزک ز .
حا هز ا هدزیمیهه تهازوازومشقزک ز زتهزی رمسع هزتخفزهزشان .ز حا هًز ا زوازیاا یم اهیزک ز )
تهز وزنتترز اشتاقزشت وزحه تهزمزیزتتانزپختتشزشت نزیاتا ی ز م زاستدزتتتهزپژم تترانزپتزشزامزموم ز تتهزیطتعزیاتا یزیت تیز
رزک ز ح اتع۳۰زاایز۶۰ز تز ه)زتهزی رمسع هزتهن زقزشان .
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ش زامزی وزمیهنزی خصی ز هزویههدزننهوزاه یزمزاساده ازامزت زتاوزحده دزشخصیزماو زیطزمزیمیههشزشاه .
یطعزیاتا یز واز تهزاستاده ازامزحااتهزکهرتادزهتهزکهرتازوتهذ ز پاشتهنز .زتاوتهز اشتاهز هشتز زکتهزشتشهعز ز تاردزندت دز تهزینچتهز
ی ه ازییک ز زوازپاششز ز .
ادز

هنتاوزکهزتت الزنزتتز داتهزشت زهنتیزامزی متترهقزننتهوزاه تیز وزیمیهه تتهاز وز موانزکرمنته زاستاده ازامزیتاا زوت یدانیک
ی هس زاسد.ز هزاهقزی تاوزییتاانز زامزیطفالزسدز ک ازوتزقزش از هزند دز1/1۰زاساده ازن ههز .
امزپهشز نزیطفالزو یدانیزک ت از ترزومدزستتا زاوا ته زک زت زمزیتاا زواز تهزیوایتیزومدزمیتزقز رهتهت زتتهزامزپختشزشت نزذواوز
وز اازوفا زردزشا .
هزتاوهز هز ستااوااش عزناشتاهزشت از ترزومدزیطفتالزوت یدانیزک ت ا زیت وزمیتهن تزقز1۰زتتهز۲۰ز تز تهزز ت رزک زت زتتهزیطفتالز
ا رزک .
چ هنچهزتتشهوزخر زشت ادزشز تهادزیاتا از وزیطتزمزموتا ز او زین تهزواز تهزاستاده ازامزپت حزهتهزتاوستپحزو تعیمودزکتر ازمز تهز
ومنزسزدای هکح هدزاساهن او ز رهته .
شت زامزیت وزمیتتهنزکتتهتیزمزا ترزکت ر نزیطفتتالزوت یدانیزک ت ا زکهرتتا هدزوتتهذ زواز تتهزویههتدزاتت ایهوزاحازتتهطیزمز تتهزمستتزفهدز
پ حزههزتاوستپحزو تعیمودزک زت زمزین تهزواز وزکزدته هدزته تعزاتتاکالمزتتراوز زت .ز تتدزک زت زکتهز ترادزو تعزکتر نزین تهزامز
حرکدزچرخ یزاساده ازنن ز زچانز هیشزپخشز ز ارزیاا یزییشا .
چ هنچهزا حدهازکر ه زیاا یزمهه ز تا ازمز تهزطتاوزکهیتعزوتتعزن ت ازاستد زی ت اًزامزیطفتالزوت یدانیزک ت ازاستاده ازن ههزت زمز
یااو زیر ا ز هزوتعزیاا یزیطزمزوازتنراوزن ههز .
پحزامزیاا ی م اهیزیطتزم زت زتتاوزحده تدزتتر دزکتهزهن هویصترفزنزدتا زوازیتته قز تهز ستااوااش ع هدزاوا تهزشت از و تهوادز
اه تتیز وزیمیهه تتتهاز وز موانزکرمنتته زیاتتا یم اهیزن ههز ت زمزت زتتتاوزهن تتهوزیصتترفزواز ومنزکزدتته هدزته تتعزاتتتاکالمزتتتراوز ا از
مزاتاکالمزن ههز .
چ هنچهزی ته ازکر هت زمزهتهزاحا تهلز ا هت زکتهزیاتا ا تیز ترزومدزت زتتاوزمزمستههعزوهخاتهزشت ازاستد زین تهزواز تهزاستاده ازامز
سا هلزیر اهز هزیههعزو یدانیک از تا زهزش از رادزت زتاوزمزههزاانعز۷۰ز و ) زیاا یم اهیزن ههز .

ه) تو یههای ایمنی هنگام انجام آزمایشهایی که اظتمای تشکیل آئروتل در آنها ااال اتت
یتتته قز تتهز تتتاودزی ا تترزشتت از وزتتتهوه(ز۳1زیتتهواز۲۰۲۰ز 1۲زتتترمو هقز)1۳۹۹ز زتاستتمزیرکتتتزک اتترلزمزپز تتتزردزامز ز هود تته زطتتیز
ان ه زیمیتههش تههیزکتهز وزین تهزاحا تهلزتاازت زتتتراوزهتهزذواوزیشفتقز وز تااز ی رمستع)ز ته زاستد زیتالماز ترزت زتتاوزحده تدزشخصتی ز
یهن ت زیهستترزهتتهزشتتزف ز تتاوو ز هه ت زامزهتترزکه ز تتدزاه تتیز زااتتارهنیزکتتالا ) (BSCاستتاده ازشتتا زتتتهز تتهزی تتاانزس ت دز تتزقزن انتتهزمز
پژم تتترانز تتتراوز زتتر .ز چ تتزقز تتته زستتهنارهدزارزکتتر نزن انتته ز م زاستتدزتتتهزومتاو تتهدزستتهنارهدزارز تتهز وستتایز هو تتااودزش ت از هش ت ز
ته زپژم ترانزیمیهه ته یزک ارز وزیشرضزخترزی رمسع زتراوز زرن  .ز
ز
و ) تو یههای ایمنی و اهداشتی ارای اماکن اداری :










چرزمزک ارلزسرپههیزیراوشزقز هزیمیهه تهازمزی هنشدزامزحضاوزاترا زی ناکز هزیال مزمهرمازکرمنه
یااو زی االز هزمهرمازکرمنهز رتهز هزاطالعزحراسدز رس  .ز
تتتراوز ا نزرلزو ت یدانیزک ت ازمزنزتتتزپتته ود تتهدزپتترمز اوزیر تتاهز تتهزیتتاا زو ت یدانیزک ت از وزی ت اخعزموم دزستتهخا هن تتهدز
ا اود
تراوز ا نزاسپردزو زیدانیزک

از وزوفازمز اخعزیسهنداو هز رادزوتعزیاا یز ک ه هدزط هو

وزاخازهوزتراوز ا نز سانشزمز هنز ز رادزپژم ترانزمزیط هنز ته زموم ز هزیمیهه تهاز
نتهتدزمزو زیدانیزن ا نزوممانهزیمیهه تهاز ه
تا زهز هزیراوشزقزیمیهه ته هزو دزناشز نزی ز ر زینروز وزطالزومم
تراوز ا نزن رزطشه زمزازاان تهدزهن تهوزیصترفز وزسترمهح تهدز
تهشقزچههخاودزن رز وزهرزازاانزی زمار )
نص زته فازناشاهز هدز

اوز

اشتایزو تدزترتترازکتر نز فتازمزشدتدمشتادز ز تیز نصتتز

ازمزییامشیزپز تزردزامزانا هلز ز هود هدزت ددیز هزتش ا زکهتیز وزیطعز

شیوهنامه مدیریت خطر و پروتکلهای ایمنی در آزمایشگاه
(در دوران پاندمی کرونا)




نص ز سااوزااش عزشداقز سد هز رادزپز تزردزامزانا هلز ز هود هدزت ددیز هزتش ا زکهتیز وزیطزمزیمیهه تهاز
امز ااکشزمزسزدامزت اههزی هس ز وزسرمهحز

اشایزاساده ازشا .

و اسهمدزستعزم هاه ز سا هلز ه زمزمسه عزنتهتدزمز

م اهیزامزمسههعز هترزامزو فهزی خاودزم...



ویههدزکهیعز



ت هییزستا زیمیهه تهازمزکفزهزت زتتاوزیمیهه تتهازوممانتهزز۲ز تهوز تهزیتاا زوت یدانیزک ت ازرزترزیستز زوستهنز تهز نتهزت زتتاوزز
و یدانیزشان .
امزموم زاترا زیادرتهز هزیطزمزیمیهه تهازی هنشدز هزی عزیه .







اشدزیدلاازقزمزاساده ازک

هنزامزیطزمزیمیهه تها

ی هنشدزامزا ایهزتشهازدزیراوشزقزی ناکز هز ز هود هدزت ددی
نصتت زپاستتار تتهدزحتتهمدزپزتته تتهدزییامشتتیز وزخصتتاصز ز تتهود تتهدزت ددتتیز زستتریهخاو ی زیندتتا نتازمزکرمنتته)ز وزیطتتزمز
یمیهه تها
رادزی ه یزامزواا تهدزپز تتزردزمزیخترهقزموتشزدز ز تهودزکرمنتهزمهترمازو هت ز۲۰1۹زت تمز تهزاطالیزته تهدزمزپزته تهدزمماووز
اشتتدزک تتاوزتاوتتهزمز تتهزاطالیتتهتیزکتتهزتاستتمزی تته عزرزتترزیا تتقز وزخصتتاصز دتتاردز ز تتهودزکرمنتتهزمهتترمازو ه ت ز۲۰1۹زامز
طرهقزتضهدزی همدزی ا رزییزشا زایا ه زنن ز .

ز ) تو یههای فردی :













سر و زت زمزی نالوزت ددیزنتزرزسرتهز زی رهتدز ز یزمزت تیزندحززامزیالهمز ز هودزکرمنهزمهرمازو ه ز دا .
امز سدزم نز هزچ مزمز هنزت عزامزشددمشادز سدزخا ز اودزن ههز .
امز سدز ا نزمزوم اسیزکر نز هزاترا زخا ز اودزن ههز .
امز ز هوانزی االز هزیال مزت ددیزنتزرزسرتهزمزیتدهزح اتعز مزیارزته فهز اشاهز هشز .
هنزمز ز یزخا زواز ته زسرتهزمیتدهز هز سا هلز زتروز هز)زمزههزتد دز ه دزیسازقز پاشهنز .
هزطاوزی ام زمز وز رزمیهنزی نقزات ا ز تهزشدتدمشتادزکهیتعز ستد تهز تهزا زمز ته انزن ههزت  .زیت وزشدتدزمزشتادز ستدز تهز
ح اتعز هزان اماز۲۰ز هنزهز هزا ز ر ز هش زمزت هییزتد د هدز سدزوازشهیعز ر )
وز اووزی ز سارسیز هزی زامزرلز تهدزوت زیدتانیزک ت از تهزپههتهزاانتعزکتهزنزتهمز تهزشدتدزمزشتادز تهزی زن اونت ز ترادزوت ز
یدانیزکر نز سد هزاساده ازن ههز .
امزت هاز سدزیاا از هزچ مزمز ز یزمز هنزخا ز پر زته .
امزخاو نزیاا زرااهیزنزمزپتزخا ز اودزک ز .
وزومم هدزامازهز ز هودزت ددی زو قزاساراحدز وزی تلزامزحضاوز وزایهکقزپرتر زپر زتزن ههز .
وز اووز اشاقزیال مزش زهزیندا نتا ز هزیطفالزی زمزن رز هنزخا زوازشددزمزشاز ز .
رادزی همواز هزش هواز1۹۰زمماووز

اشدزت هازحه عزن ههز .

ت ن پایانی
چ هنچتتهزننتتهوزاه تتیز وزیمیهه تتتهاز وز موانزکرمنتتهزوتت دز رتاتتهزن تتا زیااتتت زو راننهپتتاهردز ره تتهن زرزیمیهه تتتها هزمزپژم تتترانز
خاا زش .زاتتتاهشزی ته یزندت دز تهزننتهوزاه تیز وزیمیهه تتهاز وز موانزکرمنتهزتر تایزاستدز ترادزی ته یزامزومد تهدزوفتا زردزامز ترممز
یهوزمزیسز ز ه ی هدزیمیهه ته ی .ز
اهتقز ز تهودز ته زرزوممدزوه تهزکتتقزخاا ت زشت زایتهز وا تهدزییاخاتتهزشت ازمزتر تد هدز تا زاه تیزیمیهه تتتها تهزتتهزستهل هدز شت ز
ا ایهزخاا زههتد.
ز
ز
ز
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ز
چ

روری ارای ف الیت در آزمایشگاه در مواجهه اا کورونا ویروس

لیست آمادیی

م ظوات

ردیف

شرح

1

امزچتتانتیزاستاده از تطزحزامزت زتتاوزحده تتدزتتر دز زیهستر ز تهن زشزف چ ت یز
ز ستتانشزمز...ز) ی تته مزمز تتهز وستتای زحتتزقزان تته زکتتهوز وزیمیهه تتتهازامزین تتهزاستتاده از
خاا مزکر .ز ز

ز

ز
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ز
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تایید

تذکرز :هزیفدزخاونت یزمزاحا تهلز ترممزیستز ز تهز تزازی تاانز ت منز ته تیز تهز
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امیهه تهازنن ز  .ز
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یال مزامازهزسریهخاو یزمزا االز هز ز هودزوازنزتزن او  .ز

ز

ز

4

هزی ه یزامزطر زته تفه تااودزاوا تهییزامزحضتاوز وز ختش تهدزپترزتتراکمزختا اودز
خاا مزکر زمز هیشزام حه ز وزیطزمزیمیهه تهازنخاا مز ا  .ز

ز

ز

5

امزی تتراووزمز ستتااوااش عز تتهدزک تتاودز تترادزی ه فتتهزمزپز تتتزردزامزکرمنتتهزمهتترماز
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ز

ز
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کر  .ز
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ز

ز
اه هن ز................................................زت هییزیااو زذکرزش از وزاهقزشزاانهیهزوازخاان ازمزیاش ز هزاورادزینزخاا مز ا ز .ز
ایضهتز

ز

ز

ز

ز

ز

ز
ز
ز
ز
ز

ز

زایضهتزسرپرسدزیمیهه تها ز

