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کار هستندف  آلودگی و ابتالی کارکنانی که در این مراکز مشغول به جهت کاهش احتمال همواره در معرض خطر بوده اند ،آنها

 .رعاین موارد زیر توصیه می گردد

  

 گروه هدف:

افرادی که به  نگهبانان و ،تمیزکاری این مراکزمراحل  درگیر درپزشکان قانونی، پرسنل آزمایشگاهها، پرسنل  ،پاتولوژیست ها

    تردد می کنند. ۱۹ یدومحلهای نگهداری فوت شدگان ناشی از کو اتاقهای تشریح یا آزمایشگاهی و

 

 :های کالبدشکافی توصیه های الزم برای نمونه گیری

مثل استفاده از )در فرایند کالبدشکافی باید تمرکز بر اجتناب از عملیات تولید کننده  آئروسل باشد و اگر احتمال آن باالست  .1

 .کنیدروش های کنترل مهندسی همزمان با تجهیزات حفاظت شخصی استفاده  ر(، ازاره برقی نوسان دا

انجام   را ۱۹ یدوتاییدشده کو مشکوک یایال از نمونه های کالبدشکافی نازوفارنژ آموزشهای الزم برای گرفتن سوابهای .2

 .دهید

 تاکید کنید که باید از آنهابه و  را کاهش دهیدکارکنان  تعداد شود، تهیهنازوفارنژیال  بسوآ یدی  که بایدر نمونه گیری ها .3

  .استاندارد پیروی کنند اتاحتیاط

اتاق فشار منفی  و  N95 رسپیراتور نیازی به بدلبل عدم وجود سرفه و عطسه،،زوفارنژیال گرفته میشودواب ناساگر فقط  .4

 .نیست

 .ه کنیداستفاد )نیازی به استریل بودن نیست( برای دست زدن به بافت های عفونی از دستکش های نیتریل .5

نیتریل استفاده را روی دستکش های  ( heavy duty)ایمنی، دستکش های دارد پوست وجود اگر خطر برش یا صدمات به .6

 .یدکن

                                                 .، آستین بلند و ضد آب که از پوست و لباس شما محافظت کند استفاده کنیدزگان  تمی  .7

پاشیده شدن مایعات بالقوه  از بینی و دهان ،پالستیکی صورت و عینک محافظ برای حفاظت چشم ها یا محافظ شیلد از .8

 .استفاده کنید عفونی
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در این موارد از  .ممنوع است ۱۹ید وبرای موارد مشکوک و یا شناخته شده کو استخوان نوسان داربرقی د اره های رکارب .9

از  یدمی توان ،اره نوساندار اجتناب ناپذیر است اگر استفاده از و کنیدقیچی دستی به عنوان یک وسیله بریدن جایگزین استفاده 

 .کنیدروسل ها استفاده ئجمع آوری آپوشش مکنده برای 

 .ی حضور داشته باشدفدر اتاق کالبدشکا ،برقی نوساندارتنها یک نفردر هنگام استفاده از اره  توجه کنید که .10

 .کارکنان حاضر در اتاق کالبدشکافی را در هر زمان به حداقل  برسانید .11

حاوی و  نامگذاری شده ها را در ظرف های ضد سوراخدر هنگام کاربرد سوزن ها و سایر وسایل برنده احتیاط شود و آن  .12

 .نگهداری کنید درپوش

 .کابینتهای ایمن از نظر نگهداری و آزمایش نمونه ها فراهم کنید برای قطعات کوچک بافت یا ابزار آلوده، .13

 وشکافی  روزها و فعالیتهای کلیه کارکنان شرکت کننده در اتاق کالبد ،گزارش روزانه شامل اسامی یایک دفترچه  .14

شامل کارکنان نگهبان که بعد از ساعت اداری یا  وتا در صورت ضرورت در آینده قابل پیگیری باشد  کنید تهیهتمیزکاری 

       .کنند هم باشدمحل رفت و آمد می به شیفتهای کاری،در طی 

   

         :توصیه های کنترل مهندسی برای کالبدشکافی

باید در اتاق های ایزوله عفونت های هوایی  ،هستند۱۹ید وکو شناخته شده یا مشکوک  موردکه  فوت شده ای افراد .1

(airborne infection isolation rooms) نگهداری شوند. 

 .باشندداشته این اتاق ها نسبت به مناطق اطراف باید فشار منفی  .2

 .روسلها  را از کارکنان دور کندئاستفاده شود که آ (المینار )الیه ای از سیستم جریان هوای ،برای کنترل هوای محل .3

و در  ۶در ساختمان های قدیمی  ( (ACH=air changes per hour حداقل تغییر هوای ساختمان ها بر اساس ساعت .4

 .می باشد ۱۲ساختمان های بازسازی شده و نو ساز 

 به جز در موارد  هادرهای این اتاق و (استفاده شودHEPAهوای این ساختمان ها باید مستقیماً به بیرون هدایت شود یا از فیلتر) .5

  .باشد بسته باید، هاورود و خروج  به آن
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مطمئن شوید که فشار اتاق  ،دنداری(  AIIR=airborne infection isolation room) ایزوله عفونیهوای اتاق اگر  .6

( قابل حمل در اتاق قرار داده HEPAهوای )ندارد و یک فیلتر  وجودمنفی است و جریان مجدد هوا به فضاهای نزدیک 

طی با باید در محی مراحل کالبدشکافی ( ممکن نباشد، HEPAاگر استفاده از فیلتر  ). شود تا بتواند آیروسل ها را کاهش دهد

و هوای ساختمان به دور از محل های تجمع انسان ها  بازنگرددساختمان  به داخل هرگزهوا  ؛بیشترین محفاظت انجام شود

 .شود هدایت

       

 :توصیه های مربوط به تجهیزات حفاظتی پرسنل در رابطه با کالبدشکافی

 (cut-proof synthetic)شضد برو   مشبک صناعی یک الیه  وسطکه در  دو الیه دستکش های جراحیاستفاده از  .1

  د.نداشته باش

 صورت.  محافظ )شیلد(عینک محافظ یا  پیشبند ضد آب،یا گان مقاوم به مایعات استفاده از  .2

 یا باالتر   N95رسپیراتور استفاده از  .3

 . کاور کفش ها و کاله جراحی باید بکار رود ،اسکراب جراحی جراحی، در پروتکل های روتین .4

همزمان با  که کارفرمایان باید برنامه حفاظت تنفسی جامعی اجرا کنند ،باشد ضروریتی رسپیراتور جهت حفاظت کارکنان وق .5

  fit)   مناسب بودن فرد ارزیابیشامل آزمایشات پزشکی،  و مطابقت داشته OSHA تنفسیحفاظت استانداردهای 

testing )  می باشد.و آموزش        

اتاق کالبدشکافی یا  از جپیش ازخرو باید آوردن با دقت وسایل حفاظت شخصی برای ممانعت از آلوده شدن خود فرددر .6

          مجاور آن انجام شود.اتاق انتظار 

 شیلدهای صورت و رسپیراتورهای تصفیه هوای قوی ، مثل عینکهای محافظ ،کاربرد مجدد یتقابل باوسایل حفاظت فردی  .7

ثانیه شسته  ۲۰بمدت  توسط آب وصابونباید  سپس دستها  تمیز و ضدعفونی شوند. )طبق دستورالعمل کارخانه سازنده( باید

 شوند.

)حاوی  کننده با پایه الکل می توان ازمواد ضدعفونی آب و صابون موجود نبود، ند وشتکثیفی قابل مشاهده ندااگر دستها  .8

 درصد( استفاد کرد. ۹۵ تا ۶۰الکل
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 .بشوییدصابون  با آب و آنها را اگر دستها آلودگی قابل مشاهده دارند قبل از ضدعفونی .9

 آلوده فراهم باشند.مطمئن شوید که تسهیالت بهداشت دستها در محل در آوردن لباسهای  .10

 

 نقل: آماده کردن ایمن نمونه ها برای حمل و

 نمونه ها باید در ظروف بزرگتر ثانویه جای گیرند.نگهداری  اولیه ظروف ،در اتاق کالبدشکافی .1

در کیفهای پالستیکی )که در اتاق کالبدشکافی نگهداری نمی  صورت امکانظروف ثانویه در  ،بعد ازجمع آوری نمونه ها .2

 قرار گیرند. شوند(

آنها جمع آوری نمونه های بیولوژیک با قابلیت جذب رطوبت جای گرفته تا بتوان نهایت این کیف پالستیکی در کیفهای  در .3

 منتقل کرد.ی افشک به خارج اتاق کالبد را

بیرون اتاق مزبور تحویل میگیرند باید مجهز به دستکشهای نیتریل  شکافی را  کالبدکارکنانی که کیف نمونه های بیولوژیک  .4

  یک بار مصرف باشند.

 

      :ی و دفع زبالهکارتوصیه های تمیز

    .سیستم تهویه فعال باشد  ،مدت تمیز کاریدر .1

 . کنیداز دستکش های یکبار مصرف در موقع تمیز کاری و ضدعفونی استفاده  .2

  مثل عینک محافظ یا شیلد صورت ضروری است.محافظ چشم  .3

 . کنیداستفاده  ضد آبآستین بلند و  ،تمیزگان  .4

 . سپس از مواد ضدعفونی کننده طبق دستورالعمل آن استفاده شود ،اول سطوح تمیز شود .5

حین تمیز کاری از هوای فشرده یا آب تحت فشار  و و ایجاد آئروسل حین تمیز کاری اجتناب گرددمایعات از پاشیده شدن  .6

 . اصالً استفاده نشود

وهرگز آنها را شستشو یا دوباره  پس از تمیزکاری حتما معدوم کنید د،نورتی که صدمه ببیند یا آلوده شودستکشها را در ص .7

 استفاده نکنید.
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حتما ازمحافظ صورت)شیلد( و عینک مواد شوینده یا ضدعفونی کننده  مایعات، ،در صورت وجود خطر پاشیده شدن آب .8

 .استفاد کنیدمحافظ 

ضدعفونی را  تمیزکاری و بخواهید ،از کارکنانی که کالبدشکافی را انجام می دهند اگر کمبود وسایل حفاظت فردی دارید .9

 ام دهند.جان

موادشیمیایی که در آموزش دیده اند تا اطالعات کافی در رابطه با خطرات OSHA ید کارکنان طبق استاندارد مطمئن شو .10

 در اختیار داشته باشند. ،دنمحل کار استفاده میشو

برای (EPA=environmental protection agency) آژانس حفاظت محیط  محصوالت ضدعفونی که توسط زا .11

از آموزشهای کارخانه سازنده برای  در ضمن .کنیداستفاده  است مؤثر۱۹ یدوکوبر ضد  پاتوژنهای ویروسی فراهم شده و

 .اری کنیدبهره برد مدت تماس وغیره( نحوه کاربرد، )غلظت، ونیفضدع تمیزکاری و

 . برتمیزکاری نظارت کنید راحل کارمصحیح  ماانج نظر ازبطور متناوب  .12

و  (biohazard) با برچسب خطربیولوژیک ضد آب، در کیفهای محکم،را پارچه هایی که باید شسته شوند  وسایل و .13

 .کنیداز اتاق کالبدشکافی خارج قرار داده و دربسته 

و در  شکافی می مانند تا حد ممکن تمیز نگه دارید سایر ابزاری را که در اتاق کالبد کیبوردهای کامپیوتر و ،دوربینها، تلفن ها .14

 کنید.با دستکش از آنها استفاده  و استفاده در نظر داشته باشید که آلوده اندمواقع 

 .صابون بشویید ثانیه با آب و ۲۰آوردن وسایل حفاظت فردی بالفاصله دستها را بمدت در بعد از اتمام تمیزکاری و .15

 

 

رعایت امید اینکه محیط های کاری نه تنها به منشاء گسترش بیماری تبدیل نشوند، بلکه با آموزش مناسب  اب

 ، به کنترل این بیماری در سطح جامعه کمک کنند.موازین بهداشتی

 https://crod.ir/covid-19/سب اطالعات بیشتر روی این لینک کلیک کنید: جهت ک
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