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 کارکنان آزمایشگاه حفاظت راهنماي
 با A (H1N1)درمقابل ویروس آنفلوانزاي 
  منشاء خوکی

  )5دستورالعمل (
 88- 2-23: تهیه  تاریخ

 

 معاونت سالمت

 مركز مدیریت بیماریهاي واگري

 مراقبت –واحد آنفلوانزا 
 IHR و هبداشيت مرزي
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 با نمونه هاي برداشت ی انجام آزمایشات تشخیصفرآیندکه درتهیه شده است  حفاظت از کارکنان آزمایشگاهاین دستورالعمل براي 
آزمایشگاه هاي . شده ازبیماران مشکوك به آنفلوانزاي خوکی سروکارداشته ویادرجداکردن ویروس ازنمونه ها مشغول بکار میباشند

حداقل سطح دوم ي برداشت شده از بیماران مشکوك به آنفلوانزاي خوکی مشغول بکارمیباشند بایستی  که با نمونه هایتشخیص
وکلیه نمونه ها بایستی درداخل کابینت مخصوص  (BSL2= Bio-security Level 2)استاندارد ایمنی سازي را دارا باشند 

نه هاي کلینیکی تهیه شده از بیماران مشکوك به جداکردن ویروس از نمو.  مورد آزمایش قرارگیرند BSC) (ایمنی زیستی
ولی از لحاظ انجام شود  قراردارد BSL2 درسطح) تجهیزاتی(درآزمایشگاهی که از لحاظ ایمنی زیستی میتواند آنفلوانزاي خوکی 
 .باشد    BSL3 سطحباید در  آزمایشگاه عملکردي، شرایط 

  شدموارد ذیل میبارعایت اقدامات احتیاطی بیشترشامل 
 

نوع وسائل حفاظت فردي بایستی برمبناي . استفاده از وسایل حفاظت فردي براي کارکنان آزمایشگاه توصیه میشود -
 انتخاب شوددر آن آزمایشگاه  به بیماري ءارزشیابی شدت خطر ابتال

 سطح حفاظتی باالتر  ویا ماسک هاي باN95حفاظت تنفسی با استفاده از ماسک   -

  مخصوصه از پارچه ها یا کیسه هاي پالستیکی استفادپوشش کفش ها با -

 ) می شوندگره زده از پشت  بند آنهای کهیگان ها( بسته  -استفاده ازگان هاي جلو -

 دو دستکش به جاي یک دستکشپوشیدن  -

    Face shields نقاب هاي محافظ صورت  و یا goggles حفاظت چشم ها با استفاده ازعینک  -

  
  )waste( ه هاي موردآزمایش قرارگرفته نموناز موادزائد پس مانده 

  
به مرحله اجرا  آزمایشگاه شما تعیین شده درعملیات استاندارد بایستی براساس (Waste)   زباله هاي آزمایشگاهی دفع فرآیند

  .گذارده شود
  
 

  : مناسبمواد ضدعفونی کننده
 

                  Ethanol  %70    % 70اتانل    -

                         Lysol  %5     %5ل   لیزو -

     Bleach  10%   %10 )هیپوکلریت سدیم( کلردارسفیدکننده -

 
تحت  شخصاً خودراکامالً هشیار بوده و تب ویا هریک از عالئم مربوط به آنفلوانزا   بروزدر خصوصکلیه پرسنل آزمایشگاه بایستی 

  .نظرداشته باشد
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   عالئم آنفلوانزاي خوکی
مورد هرگونه کارکنان بایستی . دردهاي عضالنی میباشد اسهال واستفراغ ، آبریزش بینی وگلودرد، سردرد، فه،  سر تب،شامل

  .دهند گزارش خود در آزمایشگاهمافوق مقام فوراً به را بیماري 
وسائل راخ شدگی بعلت سو قرارگرفته ویا اینکه  نمونه هاي عفونیبراي پرسنلی که بدون استفاده از وسائل حفاظت فردي درمعرض

روزپس از تماس، تحت 7 داشته اند بایستی تا را A(H1N1)ه با ویروس آنفلوانزاي خوکی احتمال مواجه ،حفاظت فردي آنان
  . قرارگیرند Oseltamivir ویا  Zanamivirضدویروس با داروهاي  یموپروفیالکسک
   

   .             د ویروس مراجعه نمائیکسی با داروهاي ضدموپروفیالتر لطفاً به دستورالعمل درمان وکبراي کسب اطالعات بیش


