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 :مقدمه

عفونت سیییمیینف ی فمییا  سییت وس یوسییا  سیینس  ی  ک     ( COVID_19) 2019بیماری ناشییا  ک ونانااونا  

سنماخور گا خفیف یا       SARS-COV-2ونانااونا  ها  شبیس  شو  ا یظاهن ت ولی یکا آن  ک عالئف   وجا  ما 

 پ ومونا اون ل شدود همن ه با  ومنن  ی فما حا ، منفاات  ست.

وس  ر محیا های واری منفاات  ر ئس    حنمال  بنالی شییایلی ا   ر وشییور، 19-با یوجس بس شیییوب بیماری وواود

نظن بس میز ن باالی سن وت بیماری ا اجو  عالوف یین خنصاصا     اجو    ر . نیز بس  ون بیماری  خدمت ما نماو د

مور  یوجس   ر  وثن مبنالوان، راوکن   اری  ک محیا وار حنا با اجو  عالوف یین خنصییاصییا سیینماخور گا،   

ست ا  سنعالجا ب  بو ه   ابل یوجس  ق ما بنند،سن  س یعد    فن  ی وس با  حنمال  بنال  ر  ار ن  پیدما بیماری،  ر  

ست.  ک آنجا وس  سو،    سوی  وگن،    وجا  و دجدی ا مخل عملکن   عو رضبیماری ما یو ند   ون  ک وک  بن ی  ا  ک 

مت  مکان  نجام همس  ون  فن    صا قطعا     یها ی شخی شت بس وار     اجو  ند ر ،ی  ی   ،  همیت اوژهآنهاشن وا باکگ

پس  ک سپنی شدن   اره بیماری الکم    ،  ک محیا وار  ار بو ه  ند ،لذ  ولیس  فن  ی وس با  حنمال  بنال پید  ما و د.

باومییت هف ج بس  یمی ان  ک    سییت جهت باکگشییت بس وار  مور   رکوابا یخصییصییا  قن ر گینند.  ون  رکوابا ما

شایلین      ساون  سن وت پذونی بیماری بس  سا عو رض بیماری     ا من جعین ای پاوان  شو  ا هف بنر شامل  وس  )ر  

   ما نماود(.ا وا شایل ر  نمبت بس مو جهات محیا وار آسیب پذونین  ما  هدایل ر  یحت یاثین قن ر عملکن  ش

بن  سا  شو هد     ون ر ه ما  ،م نشن گن وده  ست   19-با اجو   یالعات  ندوا وس یاو ون  ر کمی س بیماری وواود

سین بیماری  شت بس و     ،فعلا  ک رفنار اونا  ا  ساکی راند باکگ مان  یداون گن وده یا عالاه بن ومک   ارجهت وک

   .بس اظیفس خو  عمل نماویف،  ر و ننل  ون عفونت  ر محیا وار ا  ر نهاوت جامعس من قبت  ک سالمت شایلینبس 

 

 دامنه کاربرد

ما باشیید وس  ک محیا وار  ار بو ه  ند ا   19ولیس شییایلین  با  حنمال  بنال بس بیماری  وواود  ون ر ه ما مشییمول 

نیاکم د بنرسییا شیین وا سییالمنا ا  رکوابا های   ،جهت باکگشییت بس وارگذر ندن  اره  رمان ا نقاهت،  پس  ک

 یخصصا ما باش د.
 

 تعاریف

 :مشکوک مورد

  ییولوژوک عامل با وس یب بدان وا با نفس ی گا با همن ه گلو ر  وا لنک وا خشک سنفس حال شنح با فن  -

 نباشد یوجیس قابل  وگنی

 وس : (شدیا هن با) ی فما ئفعال وا ا یب   ر ی بیمار -

 19 بیماری قطعا/محنمل مور  با 1نز وک یما  سابقس-COVID ,شناب  ک قبل راک 14 عنض  ر 

 باشد   شنس ر  بیماری ئفعال

 رمانا– بهد شنا وارو ان  
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 :موارد محتمل

 :وس  ست مشکووا مور 

 نظین باشد ما 19- وواود بیماری و  ده مطنح شدت بس ر  وولوژومت نظن  ک وس ر  وولوژوک یظاهن ت با -

  وا روس scan CT  ر پنبفن ل نو حا  نفیلنن سییییون خصیییوصیییا ینفس  ا وا وک لوبولن مولنا  نفیلنن سییییون

 (Clinically confirmedروس ) scan CT  ر glass ground ا صدری قفمس ر  ووگن فا

شنس  نام اسب  بالی ا پاسخ  ، م اسب  های  رمان علینیف وس پ ومونا بس مبنال فن   -   ا معمول یین شکل  بس ا   

 .(Clinically confirmedه  ست )شد ین اخیف ا حا ین بیمار بالی ا اضعیت  ننظاری یینقابل سنعت

- result Inconclusive: آکماوش ننیجس PCR  نشده گز رش قطعا م فا وا مثبت ع و نس ب نیمت معلوم فن 

 . ست

 

 :ورد قطعیم

شا  ک عفون   فن  با یاوید آ - شگاها اونا  نا شانس های   عالئفصنف نظن  ک اجو   19 -ت  وواودکماو ا ن

 بالی ا ا  ریباط نز وک

 

  :تماس نزدیک چنین تعریف می شود

 (19-ا وواودبیمارسنانا بس بیمار محنمل/قطع شامل  ر ئس ممنقیف خدمت بالی ا وا ر) یما  بیمارسنانا -

 شده باشد  19-وواودبس  مبنالیما  با عضو  وگنی  ک ییف  رمانا وس خو    -

 نمو ه  ست  19-وواودفن ی  ک  فن   خانو  ه  ک بیمار مشکوک/محنمل/قطعا  من قبت ممنقیف -

شغلا  - شامل  هن یما   شننک       19-وواودبس  مبنالبا فن   (بو ن همکال همکار بو ن وا  ) منس ی م ضای ب   ر ف

 (منن 2 قیقس  ر فاصلس ومنن  ک  15ک یما  بیش  )

 وک اسیلس نقلیس مشننک  ر 19-وواودبس  مبنالهممفن بو ن با فن    -

 19 -وواود بیماری  رمان ا یشخیص چارت فلویبصنه: مو ر  مشکوک، محنمل، قطعا ا یما  نز وک بن سا  

( یعنوف شده ا  رصورت  بالغ 1399ششف فنا ون ماه  ،نمخس پ جف) بمننی ا سنپاوا ر ئس خدمات   ر سطوح

 نمخس جدود ا یغیین یعاروف شامل  ون ر ه ما نیز ما شو .
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 افراد مجاز به بررسی بازگشت به کار شاغلین

منن گا بیماری وواود  شور ا ماهیت بیماری،  فن    19-با یوجس بس گ شایل   مجاک بس کون   ر و سا  با  حنمال   بنر

 وار ما باش د: ک نظن باکگشت بس  19-وواود بنال بس 

 منخصص یب وار -

 منخصص عفونا -

 منخصص   خلا -

 فوق یخصص روس -

 بن  سا   سنور لعمل  نجام معاو ات سالمت شغلا معاو ات سالمت شغلا نجام   ر ی مجوک  پزشک عموما -

 ساعنس( 24وا  16پزشکان عموما من وز خدمات جامع سالمت م نخب ) -

 

 ر صورت یماول مینو ن د  ر کمی س  نیز خصوصا  ر بخشفعال  مجاک ذون شده، پزشکان ولیس :1تبصره  

  ظهارنظن و  د.    19-باکگشت بس وار شایلین  ک نظن سن وت پذونی وواود

 ر صوریا وس پزشک معاو س و  ده منخصص یب وار نما باشد ا آسیب بس  رگانهای هدف  ر بیمار         :2تبصره  

صص یب وار جهت      شااره با منخ ست م شغلا ا  رکوابا یاثین مو جهات محیا    اجو    ر ، الکم   سب  یعیین ی ا

شایل،  نجام گن  .  شکان عموما   ر ی مجوک            وار بن  شد پز سنن  نبا صص یب وار  ر   صوریا وس منخ  ر 

شغلا ما یو ن د  رکوابا  ون  فن   ر   نجام  ه د. لیمت منخصصین یب وار ا پزشکان عموما           معاو ات سالمت 

   ر ی مجوک  ک ساوت معاانت های بهد شت   نشگاه منبویس  ر  سنن  ما باشد.

شاره  ر یبصنه    ر بنرسا  فن     :3تبصره   ،  رکوابا مو جهات محیا وار ا نظنوس وارش ا  بهد شت     2مور   

 حنفس  ی  ر خصوص نوب ا میز ن مو جهات مور  یوجس قن ر گین .  

 

 روش کار

 ارزیابی مواجهات محیط کار: -1

قد م  پزشک ما باومت ضمن آگاها  ک راند فعالیت شغلا فن  ا آش اوا ا ش اخت مو جهات ای  ر محیا وار،         

شن وا    ، ر همین ر سنا  ومب  یالب وامل  ک شنح اظاوف شایل     بس بنرسا اضعیت باکگشت بس وار فن  نماود.    

شغل وا            س امس  ش ا سنفا ه  ک گز رش  ند که گینی مو جهات محیا وار ا  شغلا با   اوژه محیا وار ا مو جهات 

  ک ا حد واری،  ضناری  ست.ا وا باک ود ممنقیف منبویس سنعالم  ک وارش ا  بهد شت حنفس  ی  

بس  رگان های هدف  ر بیماری وواود           ها، هپایویوومییییک ها ا          19-با یوجس  ،  رکوابا مو جهات ی فمیییا، حالل

 نفنایوومیک ها ا وار وویوومیمک ها،  ر  الووت بنرسا مو جهات شغلا قن ر   رند.
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 :19-ارزیابی وضعیت ابتالی فرد به کووید -2

مشخص شده     19-باکگشت بس وار بیمار، ما باومت سین بالی ا فن   ر بیماری وواود     بس م ظور یعیین اضعیت  

 ا مو ر  کون مور  یوجس قن ر گین .

  رمان بیمار بس صورت سنپاوا صورت گنفنس  ست وا بس صورت بمننی؟ -

 ک   قبل PCR ر مو ر  بمننی : مدت کمان بمننی،یاروخ بمننی مشخص گن  . آسیب ساون  رگان ها ا اضعیت         -

 ینخیص چگونس بو ه  ست؟

ست؟ بیماری چ د راک          - سین عالئف چگونس بو ه   سنپاوا: کمان شناب ا بهبو  عالئف ر  مشخص گن  .   ر مو ر  

بن ی یشخیص  نجام شده  ست؟  ر پاوان  رمان     PCRیول وشیده  ست؟ ی گا نفس جزء عالئف ای بو ه وا خین؟   

PCR       م فا   ر  وا خین؟ 

 

 ت  سالمت جسمی فرد:ارزیابی وضعی -3

شانس های بیماری وواود    شایل      19-شنح حال ا معاو س فیزوکا وامل فن ،  ر  رکوابا عالئف ا ن ضعیت فعلا  ا ا

یوی  عناقا، ول -  ر ی  همیت اوژه ما باشد. با یوجس بس  مکان  رگینی  رگان  هاوا  ک قبیل سیمنف ی فما، قلبا     

  ون  رگان ها،  ر صورت صالحدود پزشک، الکم ما باشد.ا وا وبدی  ر  ون بیماری،  رکوابا جامع 

 

 ارزیابی سیستم تنفسی: -

صالحدود           صورت نیاک ا با  ضعیت روس  ر معاو س فیزوکا،  ر  ما ا  رکوابا ا سا اجو  عالئف ی ف عالاه بن بنر

 پزشک باود  رکوابا های پار ولی یک منیبا هف صورت پذون .

 :پالس اکسیمتری     - 

میژن خون )         شباب  و صد   سیب رووی  ر بیماری وواود O2sat ر شد.  ون مقد ر   19-( وکا  ک معیار های آ ما با

 ننمال ا ومنن  ک آن، نیاک بس بنرسا بیشنن   ر . باشد %93باالی  گن 

- Six-minute walk test (6MWT) : 

 ATS نجام آن بن  سا  معیار های  جهت  رکوابا  فت  رصد  شباب  ومیژن حین فعالیت  سنفا ه ما شو . راش

(American Thoracic society) .ما باشد 
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 ارزیابی قلبی عروقی: -

شت بس وار ای  همیت کوا ی           ضعیت باکگ منف قلبا عناقا فن   ر یعیین ا سی شنح حال ا معاو س فیزوکا وامل 

ست وس فعالیت فیزوکا  ست.  رکوابا        ر  بس اوژه  ر  فن  ی وس ماهیت واری آنها بس نحوی   سا بس باال نیاک   منو

 های پار ولی یک بنحمب مور  ا  ر صورت نیاک بس  یالب  ک عملکن  قلبا عناقا شامل مو ر  کون ما شو :

 ( ،  وووار ووگن فا ا یمت ارکش  EKGنو ر قلب )  سطح خونا یناپونین،

 ارزیابی کلیوی: -

باشد ا  ر صورت یشخیص پزشک ا وا اجو  مو جهات      ، ولیس ها ما 19-وکا  ک  رگان های هدف بیماری وواود

 نفنایوومیک  ر محیا وار الکم  ست فعالیت ولیوی نیز مور   رکوابا قن ر گین .

 

 ارزیابی عملکرد کبدی: -

شک            شخیص پز میک  ر محیا وار با ی سیب وبدی  ر کمان بیماری ا وا اجو  مو جهات هپایویوو صورت آ  ر 

  نجام ما گن  .

 

 الگوریتم بازگشت به کارتطابق با 

پس  ک  رکوابا وامل بیمار با شنح حال، معاو س فیزوکا ا  ر صورت لزام پار ولی یک، الکم  ست باکگشت بس وار       

ا ننیجس  ر فنم منبویس )فنم باکگشییت بس وار شییایلین با   فن  بن سییا   لگورونف ذول مور  بنرسییا قن ر گین   

عالاه بن ون الکم  ست فنم خو  ظهاری عالئف نیز    وارفنما باکخور  گن  .(  ثبت ا بس COVID19 حنمال  بنال بس 

 یوسا شایل یکمیل ا  مضا گن  .

سا  آخنون نمخس        -یبصنه  شده  ر  لگورونف، بن   سنپاوا ذون  ت  فلوچار" اره های قننطی س بیمار ن بمننی ا 

ضمیمس  سنور لعمل وشوری      ر سطوح  ر ئس خدمات سنپاوا ا بمننی )    COVID19یشخیص ا  رمان بیماری  

ما باشید. بدوها  سیت  ر صیورت یغیین پنایکل      "(1399شیشیف فنا ون ماه    ،نمیخس پ جف  ،ونانا اونا  جدود

 وشوری،  ون  لگورونف نیز بس راک رسانا ا  یالب رسانا ما گن  .  

 

 تعیین بازگشت به کار

حال حاضیین بس علت  حنمال سیین وت  بن  سییا  نناوب بنرسییا های  نجام شییده، چ انصس مشییخص شییو  بیمار  ر

 پذونی  مکان باکگشت بس وار ر  ند ر ، پزشک ما باومت کمان  رکوابا مجد  ای ر  یعیین نماود.
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 COVID-19فرم بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به 

 

 نام و نام خانوادگی:                                     سن:                                      کد ملی:  

 نام کارخانه/کارگاه/سازمان:                                   عنوان شغلی:

 شرح حال و معاینه فیزیکی:

 

 

 

 

 

 

 پاراکلینیک: 

 :نظریه پزشک

  منع حضور در محل کار ندارد. 19-پذیری بیماری کوویداز نظر سرایت 

 و بررسی مجدد  ........ روز بعد حضور در محل کارعدم امکان 

 ارجاع به متخصص طب کار / پزشک عمومی دارای مجوز )در صورت عدم دسترسی به متخصص طب کار( به علت درگیری ارگان های

 ناسب شغلیهدف )تنفسی، کلیه، قلب، کبد( جهت ارزیابی ت

 

 مهر و امضای پزشک                                                                                                                              

 تاریخ                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                        

 دارای مجوز در صورت وجود آسیب ارگان هدف:نظریه تناسب شغلی متخصص طب کار/پزشک عمومی 

 بالمانع 

 : مشروط به 

 عدم صالحیت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 مهر و امضای پزشک متخصص طب کار /پزشک دارای مجوز معاینات سالمت شغلی

 تاریخ                                                                               
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 COVID19 ظهاری بازگشت به کار شاغلین با سابقه ابتال بهفرم خودا
 

 نام و نام خانوادگی:                                     سن:                                      کد ملی:   

 نام کارخانه/کارگاه/سازمان:                                   عنوان شغلی:

 :با نهایت دقت پاسخ دهیدلطفا به پرسشهای زیر 

 روند درمان به چه صورت بوده است؟ (1

 (                  :ترخیص :                  تاریختاریخ بستری)                                       بستری  

 (عالئم:            چند روز پس از شروع عالئم، احساس بهبودی داشته اید؟     تاریخ شروع )                                       سرپایی 

 

 در سه روز اخیر کدام عالمت زیر را همچنان در خود احساس کرده اید؟ (2

درد یا احساس سنگینی □احساس خستگی و ضعف     □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سرفه    □لرز    □تب      □

 هیچکدام□قفسه سینه  

 آخرین روزی که مصرف استامینوفن یا ناپروکسن داشته اید را ذکر کنید. (3

 

 عالمت بزنید ؟از بیماریهای زیر را داریدکدام یک سابقه  (4

هیدروکورتیزون، بتامتازون، رتون خوراکی یا تزریقی )پردنیزولون، درمان با کوتحت □ اعضاء پیوند□)انواع سرطان(   دخیمیب□

کولیت روده □بیماریهای روماتیسمی یا خودایمنی تحت درمان□ماه اخیر 6یا پرتودرمانی در  شیمی درمانی□ایدز □ دگزامتازون....(

) سکته قلبی، آریتمی، تنگی عروق کرونر و بیماری ایسکمیک قلب(  قلبی عروقی بیماری□پرفشاری خون□تحت درمان

 دامهیچک□سایر بیماری ها: ..............................   بیماری تنفسی مانند آسم /برونشیت مزمن/ آمفیزم/□کبد یا کلیهنارسایی □دیابت□

 

اینجانب ..................به کد ملی...................... با آگاهی از اینکه پاسخ نادرست به هریک از پرسشهای فوق باعث خطر جدی 

و سایر افراد جامعه خواهد بود، گواهی می کنم پاسخ کلیه پرسشها را با هوشیاری و دقت و صداقت ثبت نموده ام  سالمتی برای خود

 و عواقب پاسخ نادرست به عهده اینجانب خواهد بود.

 امضا             نام و نام خانوادگی                                   تاریخ                                                 
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)نسخه مخصوص   COVID-19به کار شاغلین با احتمال ابتال )قطعی، محتمل، مشکوک( به  الگوریتم بازگشت

پزشک( 

گذشته است؟ بالینی یا ترخیص روز از بهبود 14  

 خیر بله

سابقه بستری 

 داشته 

بیمار سرپایی بوده 

 است

 روز دوره 14باید 

نقاهت پس از 

را طی کند ترخیص   

آیا 14 روز از شروع عالئم 

؟گذشته است  

 خیر بله

بعد از گذشت 14 

روز از شروع 

 عالئم 

 بهبودبیمار آیا 

  یافته است؟* بالینی

 بله

 خیر

ادامه درمان، ایزوله، 

 ویزیت مجدد

در صورت تکمیل دوره درمان و 

ابتدای الگوریتم  ، بهبهبود بالینی

 مراجعه شود

نیاز به ارزیابی ارگان 

هدف براساس صالحدید 

 پزشک

بازگشت به کار و در 

صورت درگیری ارگان 

های هدف، ارجاع به 

متخصص طب کار** 

جهت ارزیابی تناسب 

 شغلی 

م ظور  ک بهبو  بالی ا، قطع شدن یب بس مدت سس راک )بدان  سنفا ه  ک یب بن(، ا رفع شکاوات ی فما  ست ) بس *

 فس مکنر، ی فس سطحا ند شنس باشد(ی فما، ی فس ی د، سنع و ن مثال بیمار  ومنن  

**  ر صورت عدم  سننسا بس منخصص یب وار، بس پزشک عموما   ر ی مجوک معاو ات سالمت شغلا  رجاب 

 گن  .
 

 بازگشت به کار



 
                 

 

9 

 

 

شاغلین با           این راهنما  سالمت  شخیص و    COVID-19احتمال ابتال به  با هدف ارزیابی  پس از طی مراحل ت

شده درمان، از نظر بازگشت به کار   شایان ذکر است راهنماهای عمومی و اختصاصی در خصوص           تهیه  است.  

COVID-19  به  درس             در کار  سالمت محیط و  یت مرکز  ظت فردی در سااا یل حظا کار و وسااا در محیط 

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/ باشد. در دسترس می 

 

 

 

 منابع:

ضمیمس ) ر سطوح  ر ئس خدمات سنپاوا ا بمننی  COVID -19فلو چارت یشخیص ا  رمان بیماری  -

 (1399ششف فنا ون ماه  ،نمخس پ جف ، سنور لعمل وشوری ونانا اونا  جدود

 بن ی وارو ان من وز بهد شنا  رمانا nCOV-2019 ر ه مای پیشگینی ا و ننل عفونت  -

 1397 سنور لعمل نحوه  نجام معاو ات سالمت شغلا مصوب  -

 

 

 

 

 


