پريسیجرَای کىترل عفًوت
پريسیجر  -1شسته دستُا
ردیف

مراحل اوجام کار

1

اًگـتش ،ػبػتً ،بخي هلٌَػي (ٍػبيل صيٌتي) سا اص دػت خبسد هي وٌذ.

2

ًبخي ّب ثبيذ وَتبُ تش اص  0/5ػبًتي هتش ثبؿٌذ.

3

عجك لَاًيي ثيي الوللي ،وبس ثب ًبخي ّبي ثلٌذ ٍ هلٌَػي ٍ ٍرَد الن دس ثخؾ ّبي
ٍيظُ ٍ اتبق ػول ٍ ًَصاداى ٍ ٌّگبم توبع هؼتمين ثب ثيوبس هوٌَع اػت.

4

اثتذا دػت ّب سا اص آسًذ خيغ وشدُ ،ػپغ ثب هبيغ كبثَى ثِ خَثي هبلؾ هي دّذ.
اػتفبدُ اص كبثَى ربهذ ثبػج ايزبد آلَدگي هتمبثل هي ؿَد.

5

دػت ّب سا عَسي ًگِ هي داسد وِ آة لؼوت آلَدُ ثِ لؼوت تويض رشيبى پيذا ًىٌذ.

6

حذٍد  10حبًيِ دػت ّبي خَد سا ثب هحلَل هبلؾ دٌّذُ دػت هبلؾ هي دّذ.

7

ثِ ػلت ايي وِ هيىشٍاسگبًؼين ّب دس صيش ًبخي ٍ اعشاف اًگـت ّب هتوشوض ّؼتٌذ ،ثِ
ايي ًَاحي تَرِ خبف هي وٌذ.

8

اص پبؿيذُ ؿذى آة سٍي خَد يب وف صهيي ارتٌبة هي وٌذ صيشا سؿذ هيىشٍاسگبًؼين
ّب سٍي ػغَح هشعَة ػشيغ تش اػت.

9

اص لوغ ٍ توبع ثب ػيٌه دػتـَيي ارتٌبة هي وٌذ ،صيشا ثِ ؿذت آلَدُ هي ثبؿذ.

11

پغ اص ؿؼتي وبهل دػت ّب آى ّب سا ثِ خَثي ثب دػتوبل وبغزي خـه هي وٌذ.

11

دس كَستي وِ ؿيش دػتـَيي هزْض ثِ وٌتشل ثبصٍيي يب پبيي ًوي ثبؿذ رْت ثؼتي
ؿيش آة اص دػتوبل وبغزي خـه اػتفبدُ هي وٌذ وِ ثبػج اًتمبل دٍثبسُ آلَدگي
ًـَد.

بلی

خیر

پريسیجر  -2پًشیدن ي خارج کردن ماسک صًرت
ردیف

مراحل اوجام کار

1

هبػه كَست سا ثِ سٍؽ صيش هي پَؿذ:
الف  -هبػه ّبي يه ثبس هلشف ثب ويفيت هٌبػت ثيؾ اص هبػه ّبي پبسچِ اي هَحش
ّؼتٌذ.
ة  -لجِ ثبالي هبػه سا هـخق هي وٌذ.
د  -هبػه سا اص دٍ ثٌذ لجِ ثبال ثِ دػت هي گيشد.
د  -لجِ ثبالي هبػه سا سٍي پل ثيٌي لشاسدادُ ٍ ثٌذّب سا دس پـت ػشگشُ هي صًذ .دس
كَست اػتفبدُ اص ػيٌه ،لجِ ثبالي هبػه ثبيذ دس صيش ػيٌه لشاس گيشد.
ُ  -لجِ پبييٌي هبػه سا صيش چبًِ لشاس دادُ ٍ ثٌذّبي پبييٌي سا دس لؼوت ثبالي پـت
گشدى گشُ هي صًذ (هبػه ثبيذ وبم الً دّبى ٍ ثيٌي سا ثپَؿبًذ) .دس كَست ًيبص ثِ
اػتفبدُ اص ػيٌه هحبفظ آى سا هي پَؿذ.
ٍ  -دسٌّگبم اػتفبدُ اص هبػه اص كحجت وشدى غيش ضشٍسي ٍ دس كَست اهىبى اص
ػغؼِ وشدى يب ػشفِ وشدى ارتٌبة هي وٌذ.
ص اص يه هبػه تٌْب يه ثبس اػتفبدُ هي وٌذ ٍ هذت صهبى اػتفبدُ اص آى عجك صهبى
تَكيِ ؿذُ تَػظ وبسخبًِ ػبصًذُ هي ثبؿذ .دس كَست خيغ ؿذى هبػه آى سا
تؼَيض هي وٌذ.
ح ّ -شگض هبػه كَست سا دٍس گشدى آٍيضاى ًوي وٌذ.
ط  -دس كَست توبع دػت ثب هبػه آلَدُ ،حتوب دػت ّبي خَد سا هي ؿَيذ.

2

هبػه سا ثِ سٍؽ صيش خبسد هي وٌذ:
الف -دس كَست اػتفبدُ اص دػتىؾ آى ّب سا خبسد هي وٌذ يب دػت ّبي خَد سا هي
ؿَيذ.
ة  -اثتذا ثٌذّبي لؼوت پبييٌي هبػه سا ثبص هي وٌذ.
د  -ػپغ ثٌذّبي لؼوت ثبالي هبػه سا ثبص وشدُ ٍ ثب گشفتي ثٌذّب آى سا اص سٍي
كَست ثشهي داسد.
د  -هبػه يه ثبس هلشف سا دس ػغل صثبلِ هي اًذاصد .هبػه پبسچِ اي سا دس هحل
هشثَط ثِ هبػه ّبي اػتفبدُ ؿذُ لشاس هي دّذ.
ُ -دػت ّب سا هي ؿَيذ.

بلی

خیر

پريسیجر  -3پًشیدن ي خارج کردن گان
مراحل اوجام کار

ردیف
1

دػت ّب سا ثِ عَس وبهل هي ؿَيذ.

2

دس كَست لضٍم اص هبػه اػتفبدُ هي وٌذ.

3

گبى تويض سا دس همبثل خَد عَسي ثبص هي وٌذ وِ ػغح داخلي آى ثب لؼوت ّبي آلَدُ
توبع پيذا ًىٌذ.

4

دػت ّب ٍ ثبصٍّبي خَد سا ثِ دسٍى آػتيي ّبي گبى ٍاسد هي وٌذ.

5

ثٌذّبي پـت گشدى گبى سا هي ثٌذد.

6

لجِ ّبي پـت گبى سا تب ربي هوىي سٍي ّن آٍسدُ ،ثٌذّبي ًبحيِ ووش يب ووشثٌذ سا
هي ثٌذد.

7

دس كَست لضٍم دػتىؾ ّب سا هي پَؿذ.

8

ٍظبيف هحَلِ سا اًزبم هي دّذ.

9

ثشاي خبسد وشدى گبى ثِ سٍؽ صيش الذام هي وٌذ:
الف  -دس كَست پَؿيذى دػتىؾ آى ّب سا خبسد وشدُ ٍ دس ويؼِ صثبلِ لشاس هي دّذ.
ة  -ثٌذ پـت ووش گبى سا ثبص هي وٌذ.
د  -دػت ّب سا ثب آة ٍ كبثَى هي ؿَيذ.
د  -ثٌذ گبى سا دس لؼوت پـت گشدى ثبص هي وٌذ.
ُ  -گبى سا دس آٍسدُ عَسي روغ هي وٌذ وِ دػت ٍي فمظ ثب لؼوت داخلي آى
توبع پيذا وٌذ ،ػپغ آى سا دس ويؼِ هخلَف لجبع ّبي وخيف هي اًذاصد.
ٍ  -دس كَست اػتفبدُ اص هبػه آى سا ثبص هي وٌذ ٍ دس هحل هشثَط ثِ هبػه ّبي
اػتفبدُ ؿذُ لشاس هي دّذ.
ص  -دس كَست اػتفبدُ اص ػيٌه هحبفظ آى سا ثشهي داسد ٍ دس هحل هخلَف رْت
تويض ؿذى ٍ اػتفبدُ هزذد لشاس هي دّذ.
ح لجل اص تشن اتبق ثيوبس ،دػت ّبي خَد سا هي ؿَيذ.

بلی

خیر

پريسیجر  -4پًشیدن ي خارج کردن دستکش استریل
مراحل اوجام کار

ردیف
1

ٌّگبم پَؿيذى دػتىؾ اػتشيل تَرِ داسد وِ فمظ لؼوت داخلي دػتىؾ ثب دػت
ّب توبع داؿتِ ثبؿذ.

2

اثتذا دػت ّب سا ؿؼتِ ٍ خـه هي وٌذ.

3

پَؿؾ دػتىؾ سا ثبص هي وٌذ.

4

ثب دػت چپ ،دػتىؾ هشثَط ثِ دػت ساػت سا اص لؼوت داخلي آى گشفتِ ،دػت
ساػت سا داخل دػتىؾ هي وٌذ.

5

ثب دػت ساػت دػتىؾ چپ سا اص لؼوت تبي خبسري آى گشفتِ ،دػت چپ سا داخل
آى هي وٌذ.
وحًٌ خارج ساخته دستکش آلًدٌ

6

اثتذا تَػظ دػت چپ ،دػتىؾ ػوت ساػت سا اص ًبحيِ صيش هچ گشفتِ ،دػتىؾ سا اص
دػت خبسد هي وٌذ.

7

دػتىؾ آلَدُ سا اص وف دػت چپ ًگِ هي داسد.

8

تَػظ دػت ساػت ،ػوت داخلي دػتىؾ دػت چپ سا گشفتِ ،آى سا ثِ عشف ثيشٍى
ثشهي گشداًذ ٍ اص دػت خبسد هي وٌذ  ،ثِ عَسي وِ دػتىؾ آلَدُ دػت چپ ًيض
دسٍى آى لشاس گيشد.

9

دس كَست آلَدُ ؿذى دػتىؾ ّب ،آى ّب سا دس يه پبوت يب ويؼِ پالػتيىي گزاؿتِ
ٍ پغ اص ثؼتي دس پبوت ،هزذداً دسٍى پبوت يب ويؼِ پالػتيىي ديگشي لشاس هي دّذ.

بلی

خیر

پريسیجر  -5پًشیدن ي خارج کردن دستکش َای یکبارمصرف
ردیف

مراحل اوجام کار

1

دػت ّب سا ثِ عَس وبهل ؿؼتِ ٍ خـه هي وٌذ.

2

دس كَست لضٍم هبػه ٍ گبى هي پَؿذ.

3

تىٌيه خبكي ثشاي پَؿيذى دػتىؾ ّبي يه ثبس هلشف ٍرَد ًذاسد.

4

دسكَستي وِ گبى پَؿيذُ اػت دػتىؾ ّب سا سٍي هچ گبى ثبال هي وـذ ،دس كَست
ػذم اػتفبدُ اص گبى ،دػتىؾ ّب هچ دػت ٍي سا هي پَؿبًٌذ.

5

ثشاي خبسد وشدى دػتىؾ ّب ثِ سٍؽ صيش ػول هي وٌذ:
الف  -اٍليي دػتىؾ سا ثب گشفتي ػغح دػتىؾ دس وف دػت ،دسػت صيش هچ خبسد
هي وٌذ .دلت هي وٌذ دػتىؾ آلَدُ ثب پَػت دػت توبع پيذا ًىٌذ.
ة  -دػتىؾ اٍل سا ثِ عَس وبهل ٍاسًٍِ وشدُ اص دػت خبسد ٍ دس دػت ديگش ًگِ هي
داسد.
د  -دٍ اًگـت اص دػت ثذٍى دػتىؾ سا داخل هچ دػتىؾ دٍم وشدُ ٍ آى سا ثِ عَس
ٍاسًٍِ خبسد هي وٌذ .دس ايي حبلت دػتىؾ اٍل داخل دػتىؾ دٍم ثبلي هي هبًذ.

بلی

خیر

پريسیجر  -6ایجاد ي برقرری یک محیط استریل
ردیف

مراحل اوجام کار

1

اص اػتشيل ثَدى ثؼتِ اعويٌبى حبكل هي وٌذ:
الف  -دلت هي وٌذ وِ ثؼتِ تويض ٍ خـه ثبؿذ ،دس كَست هشعَة ثَدى ،ثؼتِ آلَدُ
اػت ٍ ًجبيذ اػتفبدُ ؿَد.
ة  -تبسيخ اًمضبي ثؼتِ اػتشيل سا وٌتشل هي وٌذ ٍ ثؼتِ سا اص ًظش ايٌىِ لجالً ثبص
ًـذُ ثبؿذ ثشسػي هي وٌذ.
د  -ثِ تغييش سًگ ثشچؼت ثؼتِ اػتشيل وِ ًـبًذٌّذُ اػتشيل ثَدى آى اػت تَرِ
هي وٌذ.

2

ثؼتِ اػتشيل سا ثبص هي وٌذ.
ثشاي ثبصوشدى يه ثؼتِ اػتشيل سٍي يه ػغح كبف ثِ سٍؽ صيش ػول هي وٌذ:
الف  -ثؼتِ اػتشيل سا عَسي دس همبثل خَد لشاس هي دّذ وِ اٍالً دس هشوض ػيٌي لشاس
گشفتِ حبًيب اٍليي پَؿؾ آى ثِ دٍس اص ٍي ثبص ؿَد.
ة  -ثشاي ثبص وشدى اٍليي پَؿؾ دػت خَد سا اص سٍي ثؼتِ اػتشيل ػجَس ًوي دّذ .ثب
دٍ اًگـت ؿؼت ٍ ػجبثِ اليِ سٍيي سا گشفتِ آى سا ثِ دٍس اص خَد ثبص هي وٌذ .دلت
هي وٌذ دػت ثب لؼوت داخل پَؿؾ توبع پيذا ًىٌذ.
د  -اليِ ّبي وٌبسي سا ثِ عشف پْلَّب ثب سػبيت هَاسد هغشح ؿذُ ثبص هي وٌذ .دلت
هي وٌذ اليِ اي وِ سٍ لشاس داسد اٍل ثبص ؿَد .اص دػت ساػت ثشاي ثبص وشدى اليِ ساػت
ٍ اص دػت چپ ثشاي ثبص وشدى اليِ چپ اػتفبدُ هي وٌذ.
د  -اليِ چْبسم سا ثب دلت ثِ عشف خَد ثبص هي وٌذ .دلت هي وٌذ ايي اليِ ثب لجبع يب
ّش ؿيئي غيش اػتشيل ديگش توبع پيذا ًىٌذ.
رْت ثبص وشدى يه ثؼتِ اػتشيل دس دػت خَد ثِ سٍؽ صيش ػول هي وٌذ:
الف  -ثؼتِ سا دس يه دػت عَسي هي گيشد وِ اليِ سٍيي دٍس اص ٍي لشاس گيشد.
ة  -ثب اػتفبدُ اص دػت ديگش ثؼتِ سا ثِ سٍؽ لجلي ثبص هي وٌذ دس حبلي وِ گَؿِ
اليِ ّبي ثؼتِ اػتشيل وبهال دٍس اص ٍػيلِ اػتشيل لشاس گيشد .دلت هي وٌذ دػت ٍي
ثب هحتَيبت ثؼتِ توبع حبكل ًىٌذ.
رْت ثبص وشدى ثؼتِ ّبي اػتشيل تزبستي ثِ سٍؽ صيش ػول هي وٌذ:
الف  -ايي ثؼتِ ّب هؼوَ الً ثشاي ثبص وشدى داساي ساٌّوبي الصم اص عشف ؿشوت ػبصًذُ
هي ثبؿٌذ.
ة  -چٌبًچِ دس يىي اص گَؿِ ّبي ثؼتِ ،هحل هخلَكي ثشاي ثبص وشدى ٍرَد داسد،
ثؼتِ سا دس يه دػت خَد گشفتِ ،ثب دػت ديگش پَؿؾ سٍي ثؼتِ سا اص هحل هـخق
ؿذُ گشفتِ ٍ ثبص هي وٌذ.
د  -چٌبًچِ يه عشف ثؼتِ داساي هحل هـخلي ثشاي ثبص وشدى اػت ،حفظ اػتشيل
ثَدى آى ًيبص ثِ ّوىبسي ّش دٍ دػت داسد .لجِ ّبي هحل هـخق سا دس دٍ دػت
گشفتِ ،ثؼتِ سا ثبص هي وٌذ.

3

پَؿبًيذى ثؼتِ اػتشيل ثبص ؿذُ ثشاي اًتمبل ثِ وٌبس تخت ثيوبس:
الف  -دس كَست ضشٍست ،ثشػىغ سٍؽ ثبص وشدى ثؼتِ اػتشيل سٍي يه ػغح كبف
ػول هي وٌذ ،ثذيي تشتيت وِ اثتذا اليِ ًضديه ثِ خَد ،ػپغ عشفيي ٍ دس اًتْب اليِ
دٍستش اص خَد سا سٍي ػغح اػتشيل لشاس هي دّذ ،دلت هي وٌذ وِ ّوَاسُ دػت ٍي
ثب ػغح ثيشًٍي پَؿؾ توبع داؿتِ ثبؿذ.

بلی

خیر

4

ايزبد يه ػغح اػتشيل ثب اػتفبدُ اص ؿبى:
الف  -ثؼتِ حبٍي ؿبى سا ثِ سٍؽ آهَختِ ؿذُ لجلي ثبص هي وٌذ.
ة  -ثب يه دػت يىي اص گَؿِ ّبي ؿبى سا وِ سٍي آى تب ؿذُ هي گيشد.
د  -ؿبى سا اص پَؿؾ آى خبسد هي وٌذ ٍ آى سا دٍس اص ثذى خَد ثبص هي وٌذ.
د  -پَؿؾ سا وٌبس هي گزاسد.
ٍ  -ؿبى سا عَسي سٍي ػغح تويض ٍ خـه پْي هي وٌذ وِ لؼوت پبييٌي آى دٍس اص
ٍي لشاس گيشد.

5

ٍػبيل اػتشيل سا سٍي ػغح اػتشيل لشاس هي دّذ.
رْت لشاس دادى ٍػبيل ثؼتِ ثٌذي ؿذُ ثِ سٍؽ صيش ػول هي وٌذ:
الف ّ -ش ثؼتِ سا ثِ سٍؽ آهَختِ ؿذُ لجلي ثبص هي وٌذ.
ة  -ثب دػت آصاد خَد گَؿِ ّبي پَؿؾ ثؼتِ سا روغ هي وٌذ ٍ تب هزبٍست هچ وٌبس
هي وـذ.
د  -ثشاي لشاس دادى ٍػبيلي ًظيش وبػِ ،ؿبى يب ديگش ٍػبيل آًْب سا اص گَؿِ سٍي ػغح
اػتشيل لشاس هي دّذ ثذٍى ايي وِ دػت ٍي اص سٍي ػغح اػتشيل ػجَس وٌذ.
د  -پَؿؾ ثؼتِ سا وٌبس هي گزاسد

پريسیجر  -7احتیاطات َىگام وًتريپىی
مراحل اوجام کار

ردیف
1

ثيوبس سا دس يه اتبق هزضا ثب فـبس هخجت َّا لشاس هي دّذ.

2

ثشاي وبّؾ اضغشاة ٍ رلت هـبسوت ،سٍؽ ايضٍلِ سا ثشاي ثيوبس ٍ خبًَادُ ٍي تَضيح
هي دّذ.

3

ثشاي اعالع ديگش افشاد ،وبست " احتيبعبت ًَتشٍپٌي " سا سٍي دس ًلت هي وٌذ.

4

لجل اص پَؿيذى دػتىؾ ٍ پغ اص دس آٍسدى آى ،دػت ّب سا ثب هحلَل آًتي ػپتيه
هي ؿَيذ.

5

گبى هي پَؿذ.

6

هبػه هي صًذ.

7

تب حذ اهىبى ثيوبس اص اتبق خبسد ًوي وٌذ.

8

دس كَستي وِ ثيوبس ثبيذ اص اتبق خبسد ؿَد اص گبى ٍ هبػه اػتفبدُ هي وٌذ.

9

ثِ افشاد ثيوبس يب هجتال ثِ ثيوبسي ّبي ػفًَي اربصُ هاللبت ًوي دّذ.

11

ًيبص ثِ احتيبعبت ًَتشٍپٌي سا دس ثشًبهِ خَد روش هي وٌذ.

بلی

خیر

پريسیجر  -8احتیاطات تماسی
ردیف

مراحل اوجام کار

1

ثيوبس سا دس اتبق هزضا ثب ػشٍيغ رذاگبًِ لشاس هي دّذ.

2

هي تَاى دٍ ثيوبس ثب ثيوبسي هـتشن سا دس يه اتبق لشاس داد.

3

سٍؽ ايضٍلِ سا ثشاي ثيوبس ٍ خبًَادُ ٍي تَضيح هي دّذ.

4

وبست "احتيبعبت توبػي" سا سٍي دس ًلت هي وٌذ.

5

لجل اص ٍسٍد ثِ اتبق ٍ پغ اص تشن اتبق دػت ّبي خَد سا هي ؿَيذ.

6

ًوًَِ ّبي آصهبيـگبّي سا دس ظشٍف داساي ثش چؼت لشاس هي دّذ ٍ ّش چِ ػشيغ تش ثِ
آصهبيـگبُ هي فشػتذ.

7

اعويٌبى هي يبثذ وِ توبم هاللبت وٌٌذگبى اص گبى ٍ دػتىؾ اػتفبدُ هي وٌٌذ.

8

ّش ٍػيلِ اي سا وِ ثب ثيوبس توبع داؿتِ اػت دس ويؼِ پالػتيىي رذاگبًِ اي لشاس
هي دّذ ٍ آى ّب سا دٍس اًذاختِ يب اػتشيل هي وٌذ.

9

تب حذ اهىبى ثيوبس اص اتبق خبسد ًوي ؿَد.

11

دس كَستي وِ ثيوبس ثبيذ اص اتبق خبسد ؿَد ّش ًَع صخن داساي تشؿح سا ثب پبًؼوبى
تويض هي پَؿبًذ.

11

ٍرَد ّش ًَع احتيبعبت توبػي سا دس ثشًبهِ خَد دس ًظش هي گيشد.

12

تحول ثيوبس ًؼجت ثِ سٍؽ سا روش هي وٌذ.

13

صهبى لغغ احتيبعبت توبػي سا روش هي وٌذ.

14

الذاهبت اٍليِ سا حجت هي وٌذّ .ش ًَع آهَصؽ ثِ ثيوبس ٍ خبًَادُ سا حجت هي وٌذ.

بلی

خیر

پريسیجر  -9احتیاطات ریسقطرات
ردیف

مراحل اوجام کار

1

دس كَست اهىبى ثيوبس سا دس اتبق هزضا ثب ػشٍيغ دػتـَيي رذا لشاس هي دّذ.

2

دٍ ثيوبس ثب يه ثيوبسي هـتشن سا هي تَاى دس يه اتبق لشاس داد.

3

سٍؽ ايضٍلِ سا ثشاي ثيوبس ٍ خبًَادُ تَضيح هي دّذ.

4

سا سٍي دس اتبق " احتيبعبت سيض لغشات " ثشاي اعالع ديگش افشاد ،وبست ًلت هي وٌذ.

5

لجل اص ٍسٍد ثِ اتبق ٍ پغ اص تشن اتبق دػت ّبي خَد سا هي ؿَيذ.

6

هبػه سا ثِ عَس هٌبػت سٍي دّبى ٍ ثيٌي هحىن هي وٌذ.

7

فلض لبثل اًؼغبف سٍي لؼوت ثيٌي هبػه سا ثِ عَس هٌبػت هحىن هي وٌذ.

8

ثِ ثيوبس آهَصؽ هي دّذ وِ دّبى ٍ ثيٌي خَد سا ٌّگبم ػغؼِ ٍ ػشفِ ثب دػتوبل
وبغزي ثپَؿبًذ.

9

يه ويؼِ پالػتيىي ًضديه تخت ثيوبس لشاس هي دّذ تب دػتوبل ّبي آلَدُ خَد سا دس
آى لشاس دّذ.

11

اعويٌبى هي يبثذ وِ توبم هاللبتي ّب اص هبػه اػتفبدُ هي وٌٌذ.

11

دس كَستي وِ ثيوبس ثبيذ اتبق سا تشن وٌذ هغوئي هي ؿَد وِ دّبى ٍ ثيٌي خَد سا ثب
هبػه پَؿبًذُ اػت.

12

ًيبص ثِ سػبيت احتيبعبت سيض لغشات سا دس ثشًبهِ خَد دس ًظش هي گيشد.

13

الذاهبت اٍليِ سا روش هي وٌذّ ،ش ًَع آهَصؽ ثِ ثيوبس ٍ خبًَادُ سا حجت هي وٌذ.

14

تحول ثيوبس ًؼجت ثِ سٍؽ سا حجت هي وٌذ.

15

تبسيخ لغغ احتيبعبت سيض لغشات سا روش هي وٌذ.

بلی

خیر

پريسیجر  -11احتیاطات الزم در اوتشاز ذرات از راٌ ًَا
ردیف

مراحل اوجام کار

1

ثيوبس سا دس يه اتبق دس ثؼتِ ثب فـبس هٌفي َّا لشاس هي دّذ.

2

دس كَست اهىبى اتبق داساي لؼوت وفؾ وي اػت.

3

ٍرَد َّاي فـبس هٌفي دس اتبق سا وٌتشل هي وٌذ.

4

دس كَست اهىبى هي تَاى دٍ ثيوبس ثب ثيوبسي يىؼبى سا دس يه اتبق لشاس داد.

5

الذاهبت احتيبعي سا ثشاي ثيوبس ٍ خبًَادُ ٍي تَضيح هي دّذ.

6

ثشاي حفظ فـبس هٌفي داخل اتبق ٍ رلَگيشي اص ٍسٍد رسات هٌتـش دس َّا ،هشالت اػت
وِ دسة اتبق ٍ لؼوت وفؾ وي ّويـِ ثؼتِ ثبؿذ.

7

فْشػت الذاهبت احتيبعي سا سٍي دس ًلت هي وٌذ تب ثشاي توبم افشاد لبثل هـبّذُ
ثبؿذ.

8

ثش اػبع ساٌّوبيي ّبي وبسخبًِ ػبصًذُ اص سػپيشاتَسّب اػتفبدُ هي وٌذ.

9

ثِ ثيوبس آهَصؽ هي دّذ ٌّگبم ػشفِ يب ػغؼِ دّبى ٍ ثيٌي خَد سا ثب دػتوبل
ثپَؿبًذ.

11

يه ويؼِ دس وٌبس تخت ثيوبس دس ًظش هي گيشد وِ ثيوبس دػتوبل ّبي آلَدُ سا داخل
آى ثيٌذاصد.

11

اعويٌبى هي يبثذ وِ توبم افشاد حبضش دس اتبق اص ٍػبيل هحبفظتي تٌفؼي اػتفبدُ هي
وٌٌذ.

12

هشالت اػت وِ تب حذ اهىبى ثيوبس اص اتبق خبسد ًـَد.

13

دس كَستي وِ ثيوبس الصم اػت اتبق سا تشن وٌذ اعويٌبى هي يبثذ وِ ثيوبس ثب هبػه
رشاحي ثيٌي ٍ دّبى خَد سا پَؿبًذُ ثبؿذ.

14

ًيبص ثِ ثشلشاسي اػتبًذاسدّبي رسات هؼلك دس َّا سا دس ثشًبهِ خَد دس ًظش هي گيشد.

15

الذاهبت اٍليِ ،تحول ثيوبس ًؼجت ثِ سٍؽ ٍ ّش ًَع آهَصؽ ثِ ثيوبس ٍ خبًَادُ سا حجت
هي وٌذ.

16

تبسيخ لغغ احتيبعبت رسات هؼلك سا روش هي وٌذ.

بلی

خیر

پريسیجر  -11استاوداردَای احتیاطی
ردیف

مراحل اوجام کار

1

ثِ هحض آلَدگي دػت ّب ثب خَى ،هبيؼبت ثذى ،ػشق ،تشؿحبت ،يب هَاد دس ًبط ؿذُ آى
ّب سا هي ؿَيذ.

2

لجل ٍ پغ اص هشالجت اص ثيوبس دػت ّبي خَد سا هي ؿَيذ.

3

پغ اص دس آٍسدى دػتىؾ ّب دػت ّبي خَد سا هي ؿَيذ.

4

ٌّگبهي وِ اهىبى ؿؼت ٍ ؿَي دػت ّب ٍرَد ًذاسد دػت ّب سا ثب پذّبي الىلي پبن
هي وٌذ.

5

دس كَستي وِ ثب خَى يب هبيؼبت ثذى ثيوبس توبع داسد دػتىؾ هي پَؿذ.

6

ثشاي پيؾ گيشي اص اًتمبل آلَدگي اص ثيوبسي ثِ ثيوبس ديگش دػتىؾ ّب سا تؼَيض
وشدُ ٍ دػت ّبي خَد سا هي ؿَيذ.

7

دس عي اًزبم سٍؽ ّبيي ًظيش رشاحي ،آًذٍػىَپي ،ديبليض ،ووه دس ايٌتَثِ وشدى يب
ربي گزاسي اليي ّبي ؿشيبًي وِ اهىبى پبؿيذُ ؿذى تشؿحبت ٍ هبيؼبت ثذى يب خَى
ٍرَد داسد اص هبػه ،هحبفظ كَست ،ػيٌه هحبفظ ٍ گبى ضذ آة اػتفبدُ هي وٌذ.

8

ػش ػَصى ّب ٍ ديگش ٍػبيل تيض سا ثب احتيبط حول هي وٌذ.

9

اص خن وشدى ٍ ؿىؼتي ػَصى ّب خَدداسي هي وٌذ.

11

ػش ػَصى ّب سا اص ػشًگ رذا هي وٌذ.

11

ثِ هحض اػتفبدُ اص ػَصى ّب آى ّب سا دس هحفظِ ّبي غيش لبثل ًفَر هي اًذاصد.

12

ثشاي ثشداؿتي لغؼبت ؿىؼتِ ؿذُ يب ٍػبيل تيض اص ٍػيلِ هخلَف اػتفبدُ هي وٌذ.

13

ػولىشد خَد سا ثشسػي هي وٌذ وِ اعويٌبى يبثذ سٍؽ وبس ٍي ثشاي خَد ،ثيوبس ٍ
ّوىبساًؾ ايوي هي ثبؿذ.

14

ثشاي حجت ،دسهبى هٌبػت ٍ ثشسػي هيضاى سخذاد حَادثٍ ،لَع آػيت ّبي ًبؿي اص
ارؼبم ًَن تيض يب ديگش كذهبت سا ّش چِ ػشيغ تش گضاسؽ هي دّذ.

15

توبم ًوًَِ ّبي روغ آٍسي ؿذُ اص ثيوبساى سا ثِ عَس كحيح ثشچؼت هي صًذ.

16

ًوًَِ ّبي هَسد ًظش سا دس ويؼِ ّبي پالػتيىي لشاس هي دّذ.

17

توبم ٍػبيلي وِ يه ثبس هلشف ًيؼتٌذ ٍ ثب تشؿحبت ثيوبس ،تؼشيك ،خَى ٍ دس ًبط دس
توبع هؼتمين ّؼتٌذ لجل اص خبسد وشدى اص اتبق دس يه ويؼِ رذاگبًِ لشاس هي دّذ.

18

هلحفِ ّب ٍ صثبلِ ّب سا دس ويؼِ ّبي رذاگبًِ لشاس هي دّذ.

بلی

خیر

19

ضخبهت ويؼِ ّبي صثبلِ ثِ گًَِ اي ثبؿذ وِ ثتَاًذ هحتَيبت خَد سا ثِ خَثي ًگِ
داسد.

21

ػغَحي وِ ثب خَى ٍ هبيؼبت ثذى دس توبع ثَدُ اًذ ثب هَاد ضذػفًَي وٌٌذُ پبن هي
وٌذ.

21

لضٍهي ثِ اػتفبدُ اص ظشٍف يه ثبس هلشف ثشاي غزا ٍرَد ًذاسد.

22

دس كَست ٍرَد صخن تشؿحي تب ثْجَد آى اص توبع هؼتمين ثب ثيوبس خَدداسي هي
وٌذ.

23

دس كَستي وِ دػت ّبي ٍي دچبس دسهبتيت يب ؿىٌٌذگي پَػتي اػت اص لشاس گشفتي
دس ٍضؼيت ّبيي وِ ًيبص ثِ توبع هؼتمين ثب خَى ٍ هبيؼبت ثذى ثيوبس اػت خَدداسي
هي وٌذ.

24

حجت:
 ًيبص ٍيظُ ثِ احتيبعبت ايضٍالػيَى دس ثشًبهِ هشالجت پشػتبسي -آهَصؽ ثِ ثيوبس ٍ خبًَادُ ٍي دس هَسد ايضٍالػيَى

پريسیجر  -12مراقبت ي بستٍ بىدی يسایل آلًدٌ
ردیف

مراحل اوجام کار

1

صثبلِ ّب ٍ ٍػبيل يه ثبس هلشف وخيف ؿبهل پبًؼوبى ّبي آلَدُ ثِ هَاد تشؿحي ٍ
ػفًَي هخل چشن  ،خَى ٍ  ...سا دسويؼِ ًبيلًَي داساي ػالهت ػفًَي گزاؿتِ ٍ داخل
ػغل هخلَف لشاس هي دّذ.

2

ٍػبيل چٌذ ثبس هلشف آلَدُ سا عجك همشسات هَػؼِ دس ويؼِ ًبيلًَي ػالهت گزاسي
ؿذُ لشاس دادُ ٍ ثِ ثخؾ هخلَف ضذػفًَي وشدى ٍػبيل هي فشػتذ ،يب دس ثخؾ دس
هحل هخلَف ثب آة ٍ كبثَى ؿؼتِ ٍ ثشحؼت ًَع هحلَل ضذػفًَي وٌٌذُ ثِ هذت
الصم ضذػفًَي هي وٌذ.
 -ػپغ آى ّب سا ؿؼتِ ،خـه وشدُ ٍ دس هحل هخلَف لشاس هي دّذ.

3

دس كَست اػتفبدُ اص ظشٍف غزاي يه ثبس هلشف ،آى ّب سا داخل ويؼِ ًبيلًَي ػالهت
گزاسي ؿذُ هي گزاسد ،ػپغ داخل ػغل هخلَف لشاس هي دّذ.
 دس كَست اػتفبدُ اص ظشٍف غزاي هؼوَلي آى ّب سا ثب آة ٍ كبثَى ثِ عَس وبهلؿؼتِ ،ػپغ ثشاي هذت صهبى الصم دس هحلَل ضذػفًَي وٌٌذُ لشاس هي دّذ.

4

حذالل توبع سا ثب هلحفِ آلَدُ داسد ٍ آى ّب سا دس ويؼِ هخلَف لجبع ّبي وخيف
وِ ػالهت گزاسي ؿذُ اػت لشاس هي دّذ.

5

ٌّگبم روغ آٍسي ًوًَِ ّبي آصهبيـگبّي دلت هي وٌذ وِ ػغح ثيشًٍي ظشٍف روغ
آٍسي آلَدُ ًـًَذ.
 دس كَست آلَدُ ؿذى ػغح ثيشًٍي ،لجل اص فشػتبدى ثِ آصهبيـگبُ آى سا دس يهپَؿؾ پالػتيىي ؿفبف لشاس هي دّذ.

6

لجبع ّبي آلَدُ سا لجل اص فشػتبدى ثِ هٌضل يب سختـَي خبًِ ثؼتِ ثٌذي ٍ ػالهت
گزاسي هي وٌذ.

7

وتبة ،هزالت ٍ اػجبة ثبصي ّب سا عجك همشسات هَػؼِ ضذػفًَي وشدُ ٍ ػپغ دٍس
هي اًذاصد.

8

ٍػبيل وٌتشل فـبسخَى سا دس كَست آلَدُ ثَدى ،عجك همشسات هَػؼِ ضذػفًَي هي
وٌذ.

9

دس كَست هحىن ًجَدى ويؼِ ثؼتِ ثٌذي ٍػبيل آلَدُ يب آلَدُ ؿذى ػغح خبسري
ويؼِ اٍل ،اص ويؼِ دٍم اػتفبدُ هي وٌذ.

11

ٍػبيل يه ثبس هلشف تيض ٍ ثشًذُ ًظيش ػَصى ،اسُ ٍ ؿيـِ ّبي ؿىؼتِ سا لجل اص دٍس
اًذاختي ،دس ظشٍف غيشلبثل ًفَد ٍ همبٍم لشاس هي دّذ.

بلی

خیر

