دانشکده پیراپزشکی
پروتکل بهداشتی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

دستورالعمل بهداشتی جهت مربیان:
 .1مربیان بالینی موظف اند قبل از دانشجویان خود وسایل حفاظت شخصی ماسک-دستکش-شیلد-لباس
ایزوله استفاده نمایند.
 - .2مربی بالینی موظف است در روز اول هر روتیشن با اختصاص وقت کافی اصول کنترل عفونت را نحوه
شستن دستها ،پوشیدن و خارج کردن دستکش و ماسک و ...را بر اساس پروتکل های کشوری وزارت
بهداشت به دانشجویان آموزش دهد
 .3مربی بالینی موظف است از به همراه آوردن هرگونه وسایل اضافی مانند تلفن همراه ،زیور آالت و ...
توسط دانشجویان در فضای داخلی آزمایشگاه جلوگیری نماید.
 .4مربی بالینی موظف است در ابتدای ورود دانشجویان به آزمایشگاه ،پس از پوشیدن وسایل حفاظت فردی،
پوشش دانشجویان را تک تک کنترل و آنها را به صورت جداگانه و با فاصله وارد فضای آزمایشگاه نماید.
 .5مربی بالینی ،مسئول نظارت بر کنترل ضد عفونی کردن وسایل شخصی دانشجویان قبل ،حین و بعد از
کارآموزی می باشد.
 .6مربی بالینی موظف است شستن مکرر دستها را به عنوان اصلی ترین راه پیشگیری بطور مداوم پیگیری
و نظارت نماید.

دستورالعمل بهداشتی جهت دانشجویان:
 .1تدوین فرم کوتاه شده دستوالعمل های بهداشتی برای دانشجویان پیش از ورود به مراکز بهداشتی-درمانی

 .2رعایت اصول حفاظت فردی مانند استفاده از لباس) گان (ضد آب آستین بلند یکبار مصرف ،ماسک N95
 ،ماسک محافظ چشم  ،شیلد شفاف یا هود صورت  ،دستکش)داخلی و خارجی( ،کاله کار یکبار مصرف
 ،کفش مخصوص /روکش کفش ضد آب یکبار مصرف و...
 .3محدود نمودن وسایل شخصی همراه و عدم استفاده از آن در مراکز درمانی در هنگام شیوع بیماری کرونا
 .4عدم حضور دانشجویان دارای بیماری های مزمن  ،بارداری و شیردهی و نقص سیستم ایمنی و یا دارای
عالئم تب ،آبریزش بینی ،سرماخوردگی و  ..در مراکز بهداشتی– درمانی
 .5اختصاص دادن سطل زباله درب دارمناسب در کالس آموزشی و پیش از ورود دانشجویان به رختکن جهتد
دورریختن اقالم حفاظتی یکبار مصرف
 .6بهمراه داشتن محلول ضدعفونی در طول زمان حضور در کارآموزی
 .7هرگونه خوردن و آشامیدن و از بین بردن پیوستگی پوشش حفاظتی در زمان کارآموزی ممنوع است.
 .8دانشجویان موظفند فاصله  1متری را با بیمار حفظ نمایند.

