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 ي وخدمات بهداشتي درماني ...معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشک

 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...

 F جدید کرونای دربیماری زیستی ایمنی راهنمای ابالغ: موضوع

 

 با سالم و احترام

های و دريافت استعالم (COVID-2019) کروناويروس جديدستورالعمل کشوری رساند پس از ابالغ دبه استحضار می    

ها در خصوص برخی موارد مرتبط با ارائه خدمات آزمايشگاهی از جمله چگونگی رعايت اصول ايمنی و متعدد از دانشگاه

ی، چگونگی استفاده از امنیت زيستی در برخورد با موارد مشکوک و مبتال به بیماری کروناويروس جديد، روش نمونه گیر

های آموزشی جهت ها و کلیپتجهیزات و پوشش حفاظت فردی و غیره، اين اداره کل اقدام به تهیه راهنماها، دستورالعمل

راهنمای ايمنی زيستی جهت ارائه خدمات آزمايشگاهی به "ها و کادر درمانی مرتبط نموده است. آموزش کارکنان آزمايشگاه

يکی از مستندات تدوين شده است که به پیوست تقديم می" ((COVID_19 به کرونا ويروس جديد افراد مشکوک يا مبتال

های گردد. بديهی است اين راهنما اختصاصا برای برخورد با کروناويروس جديد تدوين شده و جايگزين ساير دستورالعمل

های پزشکی با تاکید بر کلیه آزمايشگاهايمنی زيستی در آزمايشگاه پزشکی نیست. دامنه کاربرد اين راهنما برای 

های بیمارستانی بوده که خدمات روتین آزمايشگاهی را طبق دستورالعمل کشوری به مراجعین و بیماران ارائه آزمايشگاه

 های اختصاصی خود پیروی نمايند. های مرجع تشخیص کروناويروس جديد بايد از دستورالعملدهند. آزمايشگاهمی

آن چهار کلیپ آموزشی نیز در خصوص چگونگی نمونه برداری صحیح ) نازوفارنکس و اوروفارنکس( از افراد  عالوه بر    

نحوه بسته بندی استاندارد   چگونگی استفاده از تجهیزات و پوشش حفاظت فردی، مشکوک يا مبتال به ويروس کرونای جديد،

های آلوده تهیه که با نظیر ريختن يا پاشیدن مواد و نمونه زهای آزمايشگاهی و نحوه برخورد با موارد مخاطره آمینمونه

بارگذاری  Virtualservice.tums.ac.ir/simaمشارکت دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشان اينترنتی 

و پرستاران نیز های پزشکی، کادر پزشکی ها، عالوه بر کارکنان آزمايشگاهشده است. با توجه به محتوای آموزشی اين کلیپ

 ها استفاده کنند. توانند از اين کلیپمی

های خواهشمند است دستور فرمايید با توجه به اهمیت موضوع، راهنمای پیوست در اسرع وقت در اختیار آزمايشگاه

کلیه ذی  های آموزشی نیز بههای بیمارستانی قرار گرفته و در خصوص نحوه دسترسی به کلیپتحت پوشش به ويژه آزمايشگاه

 نفعان اطالع رسانی شود.

ها به ويژه در آزمايشگاه های بیمارستانی بايد کارکنان خود را با برگزاری مسئولین فنی و افسران ايمنی آزمايشگاه

جلساتی مشترک، از محتوای راهنمای پیوست و کلیپهای آموزشی آگاه نموده و  آموزش دهند و ايشان را ملزم به رعايت موارد 

شده نمايند. مسئولین فنی عالوه بر اطمینان از آموزش کافی کارکنان، بايد بر استفاده صحیح از تجهیزات و پوشش ايمنی عنوان 

فردی و رعايت اصول ايمنی زيستی نظارت کامل نمايند و سرپیچی از رعايت اصول ايمنی و استفاده از وسايل حفاظت فردی را 

 ثبت و گزارش نمايند.
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های آزمايشگاه، مطابق ها به عنوان کارفرما و هم چنین مسئولین فنی به عنوان ناظر قانونی فعالیتموسسین آزمايشگاه

های ايمنی و امنیت زيستی های پزشکی بايد نسبت به اجرای برنامهشرح وظايف تعیین شده در آيین نامه مديريت امور آزمايشگاه

های آزمايشگاه، ايمنی کارکنان، بیماران، مراجعه کنندگان، جامعه و فعالیتمتعهد بوده و همواره اطمینان حاصل نمايند که در اثر 

 افتد.محیط زيست به مخاطره نمی

شايان ذکر است راهنمای پیوست، بر اساس بررسی و جمع آوری مطالب ارائه شده در مراجع معتبر که نشانی اينترنتی 

مکاران محترم می توانند جهت آگاهی بیشتر  به اين منابع مراجعه برخی از آنها در زير آمده است، تهیه و تدوين شده است. ه

 فرمايند. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/lab-biosafety-guidelines.html 
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