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 MERSگروههاي در معرض خطر آلودگي با ويروس 

دقيقده مكاممده  15) افرادي كه در فاصله كمتر از يك متر با بيماران در تماس نزديك بوده اندد 1.
چهره به چهره را تماس نزديك مي نامند و زمان كمتر از آن را بده نندوان تمداس  يدر نزديدك 

 (.ثبت مي نمايند

 .افرادي كه در مقابل نطسه و يا سرفه بيماران قرار داشته باشند2.

 .افرادي كه وسائل ، نوشيدني و خوراكي مشترك با بيماران داشته باشند3.

افرادي كه دستشان با سطوح آموده به قطدرات تنسسدي بيمداران برخدورد داشدته و سد س چشد  ، 4.
 .بيني و يا دهان خود را با همان دست ممس كرده باشند

تي  درماني كه در معاينده ، ساكشدن ترشد ات تنسسدي و درمدان نقده داشدته باشدند يدا در زمدان 5.
در ... ( مومده تراشده ادياري، ساكشدن ترشد ات تنسسدي و ) انجا  اقدامات توميد كنندده آئروسدل 

 .اتاق بيمار  ضور داشته و از ماسك و وسائل  ساظت فردي مناسب استساده نكرده باشند

  

 



 اقدامات پيشگيرانه الزم در مواجهه با مورد مشكوك به بيماري 

راه رفتن به مدت كوتاه يا نشستن در اتاق انتظار براي مدت زمان كوتاه داراي نقه 1.

 .نمي باشد MERSقابل توجهي در انتقال بيماري 

در هنگا  ورود بده اتداق ايدن بيمداران اسدتساده از ماسدك توصديه مدي شدود زمداني كده 2.

متر مي شود استساده از ماسدك اجبداري  2فاصله فرد مراقب با اين بيماران كمتر از 

 ( N95ترجي ا ماسك نوع .) مي شود

بددراي  N95در هنگددا  انجددا  انمددامي كدده توميددد آئروسددل مددي نمايددد اسددتساده از ماسددك 3.

زمداني كده نمونده خلدط . تمامي افرادي كه در اتاق بيمار  ضور دارند اجباري اسدت

 .استساده اردد N95از بيمار تهيه مي شود نيز از ماسك 

بايدد از  N95زماني كه اقدامات توميد كننده آئروسل انجا  مي شود نالوه بدر ماسدك 4.

همچنين در اين اوقدات از . م افظ  وشاننده صورت و چش  يا نينك نيز استساده شود

 . دستكه و اان بلند و  وشاننده نيز بايد استساده اردد



 اقدامات پيشگيرانه الزم در مواجهه با مورد مشكوك به بيماري 

. اتاق ايزوله بيماار ترجيااا باياد اتااق ايزولاه تنفساي نشاار منفاي باشاد5.
در . بيمدداران نالمتدددار بهتددر اسددت در اتدداق انسددرادي ايزومدده تنسسددي نگهددداري شددوند

صورتي كه اتاق ايزومه تنسسي انسدرادي موجدود نباشدد ، صدرفا بيمداران بدا تشدخي  

يكسان را در اتاق قرار دهند و  دداقل يدك متدر بدين بيمداران فاصدله داده شدود و بدين 

بيمدداران از  ددرده جداسددازي كننددده اسددتساده شددود در صددورت نددد  وجددود اتدداق ايزومدده 

 .تنسسي داراي فشار منسي ، روشهاي استاندارد تهويه طبيعي بكار ارفته شود

تعداد كساني كه مسئول مراقبت از بيمار مي شوند بايد م دود و مشخ  باشدد و از 6.

 .تماس تعداد زياد و متعدد  رستاران و  زشكان با بيمار در د امكان كاسته شود

. فردي كه مسدئول مراقبدت از بيمدار مدي شدود نبايدد جدزو ادروه هداي  رخطدر باشدد 7.

 . ضمنا از تردد دانشجويان جلوگيري گردد



 موازين كنترل عفونت و پيشگيري در بيماران بستري شده

  ا تياطات استاندارد و در شرايط تعيين شده ا تياطات تماسي و تنسسي براي مدديريت صد ي

 .توصيه مي شود MERS-COVبيماران بستري شده قطعي يا مشكوك 

 

 ( ياا مطا  ) ااتياطات استاندارد در برخورد با هر بيمار و در مكان بيمارستان

و توسااط تمااامي پرساانل درماااني واجاا  االجاارا هسااتند و هيبگونااه ارتباااطي بااا 

تشخيص ااتمالي بيماري ندارند و صرنا براي افا  ساتمتي كاركناان بهداشات 

 .و درمان مي باشند



 اقدامات كنترل عفونت
اقددددامات ا تيددداطي 

 استاندارد

 :شامل. به طور معمول براي تما  بيماران اجرا مي شود

 شستشوي دست -1

 (دستكه و اان و ماسك و نينك ) استساده از وسائل م افظت شخصي  -2

 يشددگيري از آسدديب تيددز يددا ورود سددوزن آمددوده ، دفدد  بددي خطددر زبامدده هددا ، تميددز  -3

 نمودن و ضدنسوني كردن وسائل ، تميز كردن م يط

اقدامات ا تياطي 

 ريز قطرات   

droplet 

بده درمدان و مراقبدت او  MERSدر فاصله كمتر از يك متر از بيمدار مبدتال بده  اار

بيمار را در اتاق انسرادي قدرار دهيدد و .  رداخته مي شود از ماسك بايد استساده كرد 

. يا كساني كه نامل بيماريزاي يكساني دارند در يك اتاق بصورت اروهي قرار دهيد

جايجايي بيماران را بايد م دود نمود و در صورتي كه از اتاق خارج مي شدوند بايدد 

 .از ماسك طبي استساده نمايند

اقدامات ا تياطي 

 airbornهوابرد 

تي  بهداشت و درمان اار اقداماتي كه توميد آئروسل مي كند انجا  مي دهند بايد  افراد

دسدتكه ، رو دوه بلندد ، : مناسب اسدتساده نمايندد(  PPE) از وسائل  ساظت فردي 

هدر وقدت امكدان دارد در ( . و يدا معدادل آن   N95) م دافظ چشد  و ماسدك مناسدب 

موق  انجا  اقداماتي كه توميد آئروسل مي كند بهتدر اسدت در اتداق ايزومده انسدرادي يدا 

 .انجا  شود( فشار منسي ) تهويه كافي 



 اقدامات الزم بعد از قطعي شدن تشخيص بيماري 

 

 موضوعات

 

 توصيه ها

 

 توضياات

اتاق ايزومه نسوندت  جايگاه بيمار 

 AIR) هاي تنسسدي 

 (با فشار منسي 

چنانچه اتداق ايزومده تنسسدي فشدار منسدي در دسدترس نيسدت ، بيمدار 

فدراه  شدد ، بده  AIRبايد به م ض اينكه امكدان دسترسدي بده اتداق 

در مدددتي كدده در انتظددار انتقددال بدده اتدداق ايزومدده . آنجددا منتقددل شددود

در صدورت ت مدل و ) تنسسي فشار منسي است، يك ماسك صدورت 

براي بيمار اياشته شده و در يك اتداق ( تشديد مشكالت تنسسي  ند 

بيمار نبايد در اتداقي كده سيسدت  . تك نسره با درب بسته بستري شود

. دف  هواي آن بدون فيلتر كارآمد ه ا ارده مي كند ، بستري شدود

و . اسدت ، ماسدك را مدي تدوان برداشدت  AIRزماني كه بيمار در 

در . نباشد مجددا ماسك بايدد اياشدته شدود AIRزماني كه بيمار در 

بيمار تما بايد ماسك صورت داشته باشد تدا انتشدار  AIRخارج از 

 .ترش ات را م دود كند

 



 اقدامات الزم بعد از قطعي شدن تشخيص بيماري 

 

 موضوعات

 

 توصيه ها

 

 توضياات

وسدددددددددددددددددددددائل 

  ساظت فردي 

دستكه 

اان 

  م افظ چش 

نينددك و يددا م ددافظ ) 

 (صورت 

ماسك 

 وشدديدن و درآوردن وسددايل  ساظددت فددردي بايددد 

بهداشدددتي و بطدددور  بدددر اسددداس دسدددتورامعملهاي

 .مناسب باشد

 



 اقدامات الزم بعد از قطعي شدن تشخيص بيماري 

 

 موضوعات

 

 توصيه ها

 

 توضياات

كنتددرل آمددوداي 

 م يطي

 سدددطوح م يطدددي

و تجهيدددددددددددددددزات 

 نزديك به بيمار

 منسدددددددددددددوجات و

 مل سه بيمار

 ظروف و وسايل

شخصددددي بيمددددار 

كددددده مدددددي تواندددددد 

ويدددددروس را بددددده 

بيمددددددددار منتقددددددددل 

 .نمايد

سدانت بدر روي  48ويروس مرس مي تواند تدا 

سددطوح بدداقي مانددده و قابليددت بيمدداريزايي بددراي 

 .افرادي كه با آن سطوح دارند داشته باشد

 



اقدامات الز  بعد از قطعي شدن تشخي  بيماري 

MERS 

 جم  آوري كامل داده ها1.

 روز ايشته 14هراونه برخورد و تماس در 2.

 بيماريابي در افراد تماس يافته3.

 .ميست كاملي از تمامي افرادي كه با بيمار قطعي در تماس بوده اند تهيه شود4.

 افراد تماس يافته داراي نالمت5.

 تماس يافتگان بدون نالمت6.

توصيه هاي ارائه شده در قسمت مالقات كننداان بيمار نيز به مورد اجرا اياشته 7.

 .شود



اقدامات الز  بعد از قطعي شدن تشخي  بيماري 

MERS 
بيمار نبايد در م ل نمومي در  ال انتظار بماند و بايد مستقيما در اتاق درمان يا اتاق 8.

 .جداسازي منتقل اردد و در ايان تمامي وسايل استساده شده بايد تميز و ضدنسوني اردد

سانت در م يط زنده بماند توصيه مي شود  48ميتواند تا  MERSاز آنجا كه ويروس 9.
 .كه تما  سطوح آموده ضدنسوني اردند

 بسته بندي مل سه استساده شده بيمار در اتاق ايزومه01.

 انتقال مل سه هاي آموده به رختشويخانه11.

فقط كاركنان ضروري بايد وارد اتاق .... در زمان انجا  آندوسكو ي و برونكوسكو ي و 21.
 .بيمار شوند

  رهيز از انجا  انمال جرا ي  ير ضروري31.

  رهيز از انتقال  ير ضروري بيماران به مراكز تشخيصي درماني ديگر41.

در صورت نياز  تما قبل از انتقال به بيمارستان  ييرنده و كادر  اضر در آمبوالنس در 51.
 .مورد شرايط خا  بيمار توضي  داده شود

 

 



 اقدامات بعد از نوت بيمار

افدراد مسدئول انتقدال متدوفي بدده . قدرار دادن جسدد در داخدل كيسده مخصدو  اجسداد 1.
 .داخل كيسه بايد از ماسك و تجهيزات  ساظت فردي كامل استساده نمايد

باز كردن كيسه جسد در سردخانه بيمارسدتان بده منظدور مشداهده بددن متدوفي مدانعي 2.
 .ندارد

شستشو و  سل جسد در صورتي كه افراد شستشو دهندده از دسدتكه و مبداس آسدتين 3.
استساده از تجهيزات  ساظت فردي م افظدت كنندده از .بلند استساده نمايند مانعي ندارد

صورت در مواقعي كه ا تمال  اشيده شدن ترش ات بدن فرد فدوت شدده بده صدورت 
 . سال ا تمال برود ، توصيه مي شود

كاركنددان سددردخانه و افددراد درايددر در انتقددال و تشددي  جسددد بايددد از خطددرات زيسددتي 4.
 . ا تمامي آااه شوند



 در منزل MERSمراقبت و نگهداري از بيماران مبتال به 

رنايت اصول  ساظت فردي و بهداشت نمومي 

 م دود كردن افراد ارائه ) به  داقل رساندن موارد تماس با فرد مشكوك به بيماري

 (  كننده خدمات بهداشتي درماني 

تهويه مناسب هواي اتاق م ل زنداي 

 (رنايت فاصله يك متر از فرد بيمار ) به  داقل رساندن تماس با فرد بيمار 

رنايت بهداشت دست ها 

 رنايت موازين بهداشت تنسسي توسط بيمار و سايرين 

اطمينان از تهويه مناسب در فضاهاي مشترك مثل آش زخانه و  ما  و اتاق فرد 

 دستكه و  ارچه ) بسته بندي زبامه هاي توميد شده توسط بيمار قبل از دور ريختن

 (و ماسك 

سطوح  ما  و دستشويي بايد روزانه با م لول هاي  اك كننده خانگي تميز شوند. 

 



 در منزل MERSمراقبت و نگهداري از بيماران مبتال به 

 سطو ي كه دائ  با آنها تماس ايجاد مي شود مثل تخت ،  ا تختي و مبلمان ها بايد با  اك

بدده طددور ( آب  ژاول بسدديار رقيددق ) كننددده هدداي معمددومي يددا م لددول سددسيد كننددده خددانگي 

قسددمت آب يددا ده  9تركيددب يددك قسددمت مدداده سددسيد كننددده بدده همددراه ) روزاندده تميددز شددوند 

 (درصد



 توصيه ها براي متقات كنندگان

ترجي ا ورود مالقات كننده به اتداق ايزومده . ) تعداد مالقات كننداان بايد م دود شود1.

 . (ممنوع مي باشد

مالقات كننده اي كه وارد اتاق ايزومه مي شود بايد همانند كادر فني، آموزه ديدده و 2.

 .به دقت از تجهيزات  ساظت فردي استساده نمايند

در صددورت ضددرورت مالقددات افددراد  يددر كددادر تشخيصددي درمدداني بددا بيمددار ، بايددد 3.

مالقددات كننددداان اسددتساده مناسددب از مباسددهاي م ددافظ و بهداشددت دسددت را آمددوزه 

 .ببينند

 .سابقه ورود و خروج تما  مالقات كننداان بايد ثبت و ضبط شود4.











 موفق باشيد




