
 

 فراگيران حفاظت  دستورالعمل ايمني و

 

 رعايت استقاده از روپوش سفيد و پوشش اداري در فضاي بيمارستان-1

 رعايت نصب اتيكت نشان دهنده هويت و مشخصات فراگير-2

 حقوق بيمارو رعايت شان بيمار منشورآشنايي با-3

 رعايت ايمني بيماران-4

 مراتبي در ارتباط با پرسنل و رعايت شان پرسنلآشنا به مقررات بيمارستان از نظر سلسله -5

آشنا به حقوق خود در جايگاه ارائه دهنده خدمت و آموزش گيرنده و همچنين چگونگي پيشگيري از آسيبهاي -6

 بيولوژيك و ...به فراگير)از جمله نيدل استيك و ...(

 اطراف بيمارستان رعايت ورود و خروج و منع استفاده از پوشش بيمارستان در فضاي خارج و-7

 رعايت حضور در بخش متناسب با انتظارات اساتيد بخش-8

 و...99-44آشنايي با كدهاي بيمارستاني در مواقع ضروري از جمله كد-9

 آشنايي با نحوه ارجاع دهي و ارتباط با بيمارستانهاي مختلف-11

 اني و ...با تيم حفاظت و حراست بيمارستان نگهب آشنايي با نحوه ارتباط ايشان-11

 آشنايي با موارد ارتباط و هماهنگي با تيم حفاظت نگهباني و ...-12

 م بيمار و رعايت رازداري اسرار بيمارانيچگونگي تكر-13

 به خود و پرسنل و بيماران نحوه شناسايي آسيبها و تهديدها-14

 حفاظت از اموال شخصي-15

 افراد ناشناس ندادن اطالعات بيمارستان)پرونده بيماران و ...(به-16

 عدم حمل اشياء گران قيمت و سالح سرد و گرم به همراه خود در داخل بيمارستان-17

 توجه به تذكرات پرسنل حفاظت فيزيكي و همكاري در موارد بحراني-18

 رعايت و حفظ حريم خصوصي در تمام موارد-19

 شت در شرايط كرونارعايت كامل دستور العمل هاي بهداشتي اعالم شده از سوي وزارت بهدا-21

بخشهاي بيمارستاني و تماس با بيماران اعم از ساعات استفاده از ماسك به هنگام حضور در بيمارستان و -21

 كشيك و غيركشيك)درشرايط كرونا(

 در شرايط كرونا استفاده از دستكش يكبار مصرف به هنگام ويزيت و تماس با بيماران-22

بيماران مبتال به كرونا به هنگام حضور در بخش ويژه بيماران بستري  رعايت پوشش ويژه مخصوص تماس با-23

 كرونا



 

رعايت دستورالعمل ها و محدوديت هاي اعالم شده از سوي مدير محترم گروه و آموزش گروه شامل -24

 محدوديتهاي ساعات و زمان حضور در بخش هاي بيمارستان و پيشگيري از ازدحام در شرايط قرمز كرونا

و شستشوي صحيح دستها در بخشها در شرايط كرونا با هدف پيشگيري از آلودگي به  استفاده از الكل رعايت-25

 ويروس كرنا

مديرمحترم گروه در شرايط بروز هركونه عاليم باليني  و الزام به اعالم وضعيت جسماني خود به آموزش-26

 محترم عفونيشخصي كرونا با صالحديد متخصصين تمشكوك به كرونا جهت انجام تست 

رعايت موارد قرنطينه در شرايط آلوده شدن به ويروس كرونا با هدف پيشگيري از اشاعه ويروس در سطح -27

 پرسنل و بيماران و ديگر فراگيران

 الزام به شركت در كالسهاي آموزش ايمني و حفاظت فراگيران-28
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