
 

 

 

دانشجویان در مراکز آموزشی  حضور برگزاری کارآموزی و  پروتکل مربوط به

الرستان م پزشکیعلودانشکده )ع(  امام رضا درمانی  

 به منظور پیشگیری از کرونا ویروس 

 

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

از تاریخ راهکارهایی در نظر گرفته شده است که  ر مراکز آموزشی درمانید برای دانشجویان و اساتید محترم

  باشد.تا اطالع ثانوی الزم االجرا می 31/2/1399

 

 مفاد پروتکل 

 زمان حضور در بالین بیمار  رعایت بهداشت فردی توسط دانشجویان، اساتید .1

کلیه  حین مراقبت از دستکش یکبارمصرف و ماسک در  وسایل حفاظت فردی مانند  استفاده از -

 الزامی می باشد. انبیمار

موجود طبق شرایط بیمار و پروتکل    یل حفاظت فردی در بخش های مختلف،وسا  نوع  استفاده از -

 د.انجام گرد

رعایت پایه الکل ) با کننده  یاستفاده از مواد ضدعفون ایو  صابونشستن مرتب دست ها با آب و  -

 پنج موقعیت بهداشت دست ها( ضروری می باشد.

جدا  بیمارستان و سایر مراکز آموزشی درمانیدر محیط و دهان  ینیاز تماس دستها با چشم، ب -

 ی شود.خوددار

 ی مربوطه باشد.مراقبت از بیمار توسط دانشجو  می بایست تحت نظارت  دقیق مرب -

  هاراهرواتاق بیمار، اتاق استراحت پرسنل، ایستگاه پرستاری و  پرهیز از تجمع در  -

و طبق پروتکل تفکیک  و دفع صحیح زباله در سطل وسایل محافظتی به صورت بهداشتی  دفع -

 .انجام شود مناسب



غیره طبق هماهنگی  درصورت داشتن عالئم آنفوالنزا از قبیل سرفه، تنگی نفس، تب، سرگیجه  و   -

 با مربی مربوطه و هماهنگ کننده کارآموزی از حضور در بالین خودداری گردد.

 

 های مراکز آموزشی درمانی  استفاده از اتاق کنفرانس رعایت نکات ایمنی در هنگام .2

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

 خروج از اتاق کنفرانس هنگام ورود و اجتماعی  گذاری فاصله اصول رعایت -

 شروع و پایان راندها و کنفرانس ها درو اتاق کنفرانس   هاپرهیز از تجمع در راهرو  -

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

 ن مشترک (ک و تخته پاک کیماژ

 

 ه گذاری اجتماعی جهت استفاده از رختکن مراکز آموزشی درمانی رعایت اصول فاصل  .3

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

 هنگام ورود و خروج از رختکنرعایت فاصله اجتماعی  -

 رختکنپرهیز از تجمع در   -

 

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

 سرکار خانم الهی :مسئول گروه پرستاری

 


