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 بسمه تعالی

صورت نکات زیر ب ردیگ یکه صورت م یعموم یها هیدر کنار توص ,با توجه به احتمال اپیدمی شدن ویروس کرونا

شود:ی م به همکاران فیزیوتراپیست پیشنهاد ویژه  

 

 توصیه های عمومی:

 

 دست ها با آب و صابون اصولی و مکرر  یشستشو •

 سرفه و آب دهان ,و کنترل عطسه یآداب تنفس تیرعا •

 و...  دارند یکه عالئم سرما خوردگ افرادیبا  کیاز تماس نزد زیپره •

 سطوح عمومی دیگر دستگیره ها و اشیاء و عدم تماس با •

 

عمومی بایست این نکات  می ...خدمه و ،منشی ,فیزیوتراپی اعم از فیزیوتراپیست یا کلینیک بخش پرسنل تمامی 

 را رعایت نمایند.

 بیشتر از چین گزارش شده است. در ایران درگیری پرسنل و کادر درمان در ابتدای اپیدمی ویروس کرونا * 

 یم یماریب نیا یافراد در معرض خطر جد یوتراپیزیف یها کینیاکثر مراجعه کنندگان کل نکهیبا توجه به ا 

: رعایت نکات زیر ضروری است(ی و دیابتی و...ا نهیو زم تنفسیی ها یماریباشند)افراد سالمند و مبتال به ب  

 

 صورت استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای مراجعه به کلینیک در: کنید توصیه و همراه بیمار به بیمار .1

 دند و قبل از ورود به کلینیک آنها را دور بیندازناز دستکش یکبار مصرف و ماسک استفاده کن فیزیوتراپی

نوبت فیزیوتراپی خود را کنسل کرده و پس از  ,رت مشاهده عالئم بیماری در خود یا نزدیکاندر صوو 

 بهبودی مراجعه نمایند.
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 هوا بیشتر نسبت به آلوده و سطوح مدفوعی ,ترشحی از آلودگی این بیماری انتقال احتمال از آنجایی که .2

دوچرخه ثابت و پارالل  یها رهیو آسانسور و دستگ یدرب ورود رهیدستگ یکار فتیدر شروع شباید  ,است

  شوند. زیالکل تم یحاو یبا اسپرکلیه سطوح تماسی و  لیو نخ و قرقره و شولدر و

 و سطوح تماسی آسانسور دستگیره ,قرار دارد پزشکانفیزیوتراپی در ساختمان  کلینیک در مواردی که .3

نحوه درست کمترین تماس با سطوح آسانسور و عفونی شوند و  بایست چندین بار در طول روز ضدی م

کادر درمانی و منشی آموزش داده شود. سطوح را میتوان با دستمال آغشته به  ،درب ورودی به مراجعین

 ضدعفونی نمود. 1به  5وایتکس رقیق شده با آب سرد با نسبت 

بررسی نمایید و در صورت  میالژیا غیرطبیعی افراد مشکوک را ,تنفس، وضعیت سرفه ,در ارزیابی اولیه تب .4

برخورد با موارد مشکوک ضمن حفظ خونسردی و رعایت اخالق حرفه ای بیمار را به مراکز تعیین شده 

 ارجاع دهید.

 بیماری ,فشارخون ,قلبی عروقی ,پذیرش بیماران با بیماری های زمینه ای ,تا تثبیت شرایط اپیدمی بیماری .5

ایدز و بیماران پیوندی  ,بدخیمی ها ,شیمی درمانی ,کواستروئیدتحت درمان با کورتی ,دیابت ,های تنفسی

 با احتیاط صورت پذیرد. 

 کارت بانکی و ... توسط منشی با دستکش یکبار مصرف انجام شود. ,دریافت پول .6

 یوتراپیزیف کینیکل یکه هوا یروشن کردن فن بصورت ایپنجره  ایاز درب  یباز گذاشتن قسمت کوچک .7

 نشود( کینیکل طیکه موجب سرد شدن مح یبرقرار باشد)به نحو فیهوا بصورت خف انیراکد نباشد و جر

 ییشو یهستند ت زیکننده ن یکه اغلب ضد عفون ندهیبصورت روزانه با مواد شو یوتراپیزیف کینیکف کل .8

 . شود

دارند در  یسرماخوردگ ایاز تب  یکه عالئم ینیو مراجع مارانیب یماسک ساده در دسترس باشد و به تمام .9

 .داده شود کینیورود به کل یابتدا

 ینیب زشیو تب و آبر یکه عالئم سرماخوردگ یدر صورت کینیو پرسنل کل یمسئول فن ستیوتراپیزیف   .10

به استفاده  شتریبه استفاده از ماسک ندارند و ب یازین ,و در محیط پرخطر نیز حضور ندارند نداشته باشند

ژل مخصوص متمرکز  ایکردن دست ها با محلول  یو ضد عفون ماریهر ب یمصرف برا کباریاز دستکش 

 (  شود در صورت استفاده از ماسک به زمان کارکرد آن توجه)شوند
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 د.نجهت امحا بسته بندی شوبصورت روزانه  کینیکل ی پسماندهایتمام .11

در  ژهیبو ,شوند تیرعا شتریبا دقت ب دیباشهرهای پرجمعیت بخصوص مرکز استان  باال در یها هیتوص .12

گیالن   ,تهران ,قم مناطق با شیوع باالی بیماری مانند سابقه سفر به اریکه اخ ینیو مراجع مارانیرابطه با ب

 .داشته اندیا اراک 

بیماری زمینه  فیزیوتراپیست و در صورتی که خود فرض کرده بالقوه در ابتدای ارزیابی هر بیمار را یک ناقل .13

ای دارد با احتیاط بیشتری نسبت به درمان بیمار اقدام کند. همکاران بخش دولتی در صورتی که بیماری 

بایست ضمن توضیح شرایط ی م ,کندی زمینه ای دارند که آنها را مستعد ابتال به نوع شدید کروناویروس م

 در معرض خطرقرار گرفتن  از ،ن سود رسانی به بیمار با حفظ سالمت و ایمنی خودبه کارفرما و در نظر گرفت

اصل اساسی فیزیوتراپی رعایت ایمنی و سالمت انجمن فیزیوتراپی ایران تاکید می نماید که  د.نپرهیز نمای

 درمانگر میباشد.

داری کنند و با ضروی خودد از آوردن همراهان غیر توصیه شو کلینیک به کلیه بیماران پس از ورود به .14

 انتظار پرهیز نمایند. سالن حضور در وقت تعیین شده از تجمع در

پرهیز  از دست دادن با بیمار و یا همراهان وی به شدت ،با توجه به انتقال ویروس از طریق تماس دست .15

 .شود

... بالفاصله بعد  با بیمار حین انجام تمرین درمانی یا تکنیک های دستی و فیزیوتراپیست در صورت تماس .16

شده یا با آب و ثانیه تمیز  30الی  20یا الکل به مدت  مخصوص با ژل ها دست باید از اجرای تکنیک 

سطوح  ,مواقع ضروری شستن دستها عبارتند از: قبل و بعد از تماس با دیگران .صابون با دقت شسته شوند

غذا از قبل  ,بعد از استفاده از وسایل نقلیه عمومی یا خرید ,یا تجهیزات مشترک مثل بخش مکانوتراپی

بینی و دهان یا مشکل  ,قبل و بعد از لمس چشم ,قبل و بعد از آموزش تمرینات یا کار ,خوردن یا نوشیدن

قبل و بعد از  ,زشیبعد از دست زدن به ملحفه یا لباس بیمار، بعد از دست زدن به ابزار های ور ,پوستی

 و هرگونه ترشحات و زخم و ...ر لمس یک بیما

بسیار کمک کننده  شرایط یدر تمام رعایت احترام و اصول اخالق حرفه ای ذکر این نکته ضروری است که .17

 باشد. می

  


