
 

 

 

 پروتکل مربوط به بخش مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری الرستان 

 به منظور پیشگیری از کرونا ویروس 

 

نمودن بستری امن  فراهمکرونا و به منظور پیشگیری و  ، با توجه به شرایط شیوع بیماریسالمتی ضمن آرزوی

راهکارهایی در نظر گرفته شده است که در محل آزمایشگاه مهارت های بالینی  برای دانشجویان و اساتید محترم

در مرکز مهارت های بالینی، کالس های عملی و آزمون  باشد.تا اطالع ثانوی الزم االجرا می  31/2/1399از تاریخ  

 آسکی مربوط به رشته های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری برگزار می گردد. یها

 

 مفاد پروتکل 

 

 های عملی و استفاده از اتاق کنفرانس  رعایت نکات ایمنی در هنگام برگزاری کالس .1

 ها و عدم تغییر چینش صندلی ها  برچسبمتری صندلی ها مطابق با  1-2رعایت فاصله  -

 متری هنگام انجام کار عملی و پرهیز از تجمع در اطراف موالژ 1-2رعایت فاصله  -

 هنگام ورود و خروج از آزمایشگاهرعایت فاصله اجتماعی  -

 صورت تاخیر در برگزاری کالس شروع و پایان کالس ها یا در پرهیز از تجمع در راهرو در  -

 

 و کارکنان  ، اساتیدتوسط دانشجویان ردیرعایت بهداشت ف .2

     در هنگام شرکت درو ماسک  یکبارمصرف دستکش وسایل حفاظت فردی مانند  استفاده از -

 کالس ها الزامی می باشد.

قبل و ) پایه الکل با کننده  یاستفاده از مواد ضدعفون ایو  شستن مرتب دست ها با آب و صابون -

 تجهیات و موالژها( ضروری می باشد.بعد از تماس با وسایل، 

 ی شود.جدا خودداردر محیط آزمایشگاه و دهان  ینیاز تماس دستها با چشم، ب -



 

 

 

 و محیط آزمایشگاه  رعایت بهداشت وسایل .3

 استفاده از مواد ضد عفونی کننده بر روی سطح موالژ سبب آسیب دیدگی آن ها می گردد لذا -

 روی سطح موالژ از سلفون استفاده گردد.قبل از شروع کار عملی حتما بر 

جهت استفاده از موالژها، تجهیزات و وسایل مرکز مهارت های بالینی با کارشناس مربوطه  -

 هماهنگی های الزم انجام گردد.

 کار با موالژها الزامی می باشد.استفاده از دستکش هنگام  -

 از انی) عدم استفاده دانشجوود. برد استفاده ش  تیتخته وا یبرا یاختصاص کیالزم است از ماژ -

 ن مشترک (ک و تخته پاک کیماژ

 آزمایشگاه با هماهنگی کارشناس مربوطه انجام گردد. زاتیتجه ییگندزدا - -

 سطوح از جمله کلید و پریزها، دستگیره درها، صندلی ها و کف راهروی آزمایشگاه ضد عفونی - -

 به صورت روزانه انجام گردد.

 

 فعالیت ها در دفتر سرپرستی . 4

 تجمع از پرهیز و اجتماعی فاصله حفظ سرپرستی، دفتر با دانشجو حضوری ارتباط صورت در - 

 . است الزامی

 .پذیرد  صورت  افراد  تعداد  کمترین  با  و  قبلی  وقت  تعیین  با  بایستمی  سرپرستی  دفتر  در  افراد  حضور  -

 زمان انجام تمرین توسط دانشجویان باید حداقل از دو روز قبل مشخص گردد.  -

و با حضور کارشناس مرکز مهارت  نفر 3تا  2  در هر نوبت حداکثر تعداد افراد جهت انجام تمرین -

 خواهد بود.در محل انجام تمرین بالینی 

 

 رعایت موارد فوق الزامی می باشد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم. 

 سرکار خانم الهی مسئول مرکز مهارت های بالینی:

 سرکار خانم باغبانی کارشناس مرکز مهارت های بالینی:


