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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 دستورالعمل غربالگری نوزادان در مراکز نمونه گیری در بحران کروناموضوع: 

 

 با سالم و احترام،

خواهشمند است دستور فرمایید نکات بهداشتت  مهتز ریتر را بتراج اننتام نمونت  زیترج ار ااشتن  اتاج          
 ن در مراکز نمون  زیرج در رمان بحران کورونا مد نظر قرار دهند.   نورادا

 نکات بهداشتی مهم برای نمونه گیری از پاشنه پای نوزادان در زمان بحران کورونا

 .مرکز نمون  زیرج ار ااشن  ااج نورادان اطمینان حاصل کنید مناسب تهوی  ار (1

 کلی  اصول کنترل عفونت در مرکز رعایت شود. (2

 .کنید ضدعفون  درصد و یا دیگر محلول هاج منار 70 الکل با را کار محیط سطوح و سایلکلی  و (3

 آورید )بیش ار یک همراه با نوراد نباشد(. ب  عمل ممانعت خود کار محل در اردحام ایناد ار (4

 در محل نمون  زیرج ار ااشن  ااج نورادان حاضر نشوید. سرف  مطلقا و تب داشتن صورت در (5

 غربالگرج(.  1مراجعین حفظ شود )در هنگام ار کردن فرم شماره  با متر 2 فاصل  امکان حد تا (6

 .کنید دستکش، ماسک و عینک استفاده ار در هنگام اننام نمون  زیرج حتماً (7

 .نکنید لمس را خود ها و بین  چشز صورت ب  خصوص، دهان، هرزز (8

 .( بشوییدثانی  22خود را با آب و صابون )حداقل ب  مدت  هاج دست مکررا (9

 .نمایید در مرکز نمون  زیرج و محل کار خودارج خوردن و آشامیدن ار (12

 ب  منظور ایشگیرج ار عدم اننام غربالگرج نورادان و عواقب ناش  ارآن، م  بایست: (11

  اطالع رسان  در ارتباط با اهمیت اننام غربالگرج نورادان و آدرس مراکز نمون  زیرج )در هر جا و
 اقدام شود.ب  هر صورت ممکن( 

  ،ار ااشن  زیرج نوراد خود را براج نمون  والدین، چنانچ در صورت دسترس  ب  تلفن والدین نوراد
نمون  زیرج ب  مرکز  ،)چ  در نمون  زیرج نوبت اول و چ  در نمون  زیرج نوبت هاج بعدج( اا

 ، شما موظفید:نیاوردند

  یت اننام غربالگرج نورادان و ایشگیرج ار تلفن  اننام دهید و در هر تماس اهم ایگیرجبار  3تا
 عقب ماندز  ذهن  در بیماران احتمال ، ب  روشن ، ذکر زردد.

  در هر بار تماس، شماره تماس والدین، نام و نام خانوادز  تماس زیرنده و رمان دقیق آن در دفترج
 ثبت و نگهدارج شود.
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یرج مراقبت ها و اخذ اطالعات مربوط ب  فراخوان موارد مشکوک، آمورش والدین نورادان بیمار، ایگ (12
 برنام  ) جت  المقدور( تلفن  اننام شود. 4مراقبت ها براج ثبت در فرم شماره 

در صورت  ک  مرکز نمون  زیرج ار ااشن  ااج نورادان در محل ارای  خدمات ب  افراد مشکوک و مبتال ب   (13
 و ایگیرج نیار مورد داروج توریع و مینتأ نحوه اجرای  دستورالعمل "کرونا قرار زرفت، بر اساس 

مورخ  1722/122، ک  با نام  شماره "7، صفح  1نسخ   -COVID 19 سراای  درمان تحت بیماران
 م  بایست اقدامات ریر اننام شود:مقام محترم ورارت ابالغ شده است،  16/12/98

   نزدیک ترین مرکز مرکز نمون  زیرج نورادان، ب  طور موقت تا اایان بحران کورونا، ب
نمون  زیرج نورادان ک  محل ارای  خدمت ب  افراد مشکوک ب  کرونا نم  باشد، انتقال یابد 

 ونمون  زیرج نورادان توسط نمون  زیرهاج مرکز نمون  زیرج مبدا اننام شود.

  اطالع رسان  کاف  و موثر ب  عموم مردم و رائوها، ب  روش مقتض  اننام شود تا نورادج
 نمون  زیرج نورادان محروم نماند. ار نعمت

 ایشاایش ار مساعدت شما کمال تشکر را دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


