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مقدمه:

نظر به شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19-در کشور و دراجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا،
الز ات

که تمات

شاغیین شرک

کییه کارکاا تشاغل تختیف تتادی و عمییاتی تازتا در تتاد ترکزی و باادر و همچاین تماتی

های فعال در باادر در تشاغل تختیفی از جمیه تشاغل بادری ،دریایی ،فای ،تهادتی و عمرانی،

پشتیبانی و خدتاتی و  ...در زتا بازگش

به کار تورد بررتی دقیق قرار گرفته و به صورت روزانه کاترل گردد .لذا

پیرو ابماغیه های قبیی صادره توتط تراجع صماحی
بیماری کرونا در باادر کشور تهیه شده ات

که جه

دار تیی و تازتانی ،این راهاما با هدف کاهش زنجیره انتقال
اجرا ابماغ تی گردد.

هدف:

کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در باادر کشور با تأکید بر زتا بازگش

به کار تماتی شاغیین در باادر کشور

دامنه کاربرد:

تالکی

و حاکمی

-

کییه باادر تح

-

کییه شاغیین فعال در باادر.

تازتا باادر و دریانوردی.

تعاریف و واژگان:

 تازتا  :تاظور تازتا باادر و دریانوردی تی باشد.
راهامای بازگش

به کار شاغیین :عبارتس

شاغیین با احتمال ابتما به کووید 19-ات

از راهامای پیشگیری و کاترل کرونا ویروس :بازگش

که توتط ترکز تمات

به کار

تحیط و کار وزارت بهداش  ،درتا و آتوزش

پزشکی تهیه گردیده ات .
توارد تشکوک:
-

بیمار با شرح حال ترفه خشک یا لرز یا گیودرد همراه با تاگی نفس ،با یا بدو تب.

-

بیمار با عمائم تافسی فوقانی/تحتانی با تظاهرات رادیولوژیک به صورت انفییتراتیو تولتی لوبولر یک یا دو
طرف در  CT scanیا گرافی قفسه صدری.

تشاغل ویژه:
تشاغیی که شاغل تسئولی

ایمای خویش و تایرین را بر عهده دارد.

افراد تجاز به بررتی بازگش
-

به کار شاغیین:

تماتی افراد/تراکز که بر اتاس دتتورالعمل انجا تعایاات تمات
تمات

شغیی ،دارای تجوز انجا تعایاات

شغیی (دولتی/خصوصی) تی باشاد ،تجاز به انجا تعایاات بازگش

به کار افراد تشکوک یا تبتما به

کووید 19-هستاد.
-

در تشاغل ویژه و افراد دارای آتیب به ارگا های هدف ،در صورتی که پزشک تعایاه کااده تتخصص طب
کار نمی باشد ،الز ات

تشاوره با تتخصص طب کار جه

تعیین تااتب شغیی و بازگش

به کار انجا

گردد.
-

در کارکاا اداری که هیچگونه تواجهه شغیی دیگری به جز تواجهات اداری ( )Office Workersندارند و
شرح وظیفه آنها صرفاً اتور اداری و دفتری ات  ،گواهی تتخصص عفونی تبای بر کاترل بیماری و عد اتکا
انتقال بیماری به دیگرا جه

بازگش

به کار آنها قابل قبول ات .

الزامات:

-

طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا

-

راهامای پیشگیری و کاترل کرونا ویروس :بازگش

-

دتتورالعمل ها و پروتکل های وزارت بهداش  ،درتا و آتوزش پزشکی

به کار شاغیین با احتمال ابتما به کووید19-

بیماری کرونا و بخشااته ها و ابماغیه های صادره از توی تراجع ذیصماح تیی.

-

تصوبات تتاد تیی تدیری

-

تصوبات تتاد ترکزی تدیری

-

کییه ابماغیه ها ،بخشااته ها و تکاتبات ارتالی از توی تسئول هماهاگی تقابیه با کرونا تازتا

بحرا  ،پدافاد غیرعاتل و  HSEتازتا باادر و دریانوردی.
باادر و

دریانوردی.
روش اجرا:

شاغیین تح

شمول این راهاما به ته گروه زیر تقسیم تی گردند:

الف -شاغییای که بر اتاس اقرار ،اتااد ،تدارک ،اطماعات ،اخبار و شواهد ،دارای ابتمای قطعی به بیماری کووید19-
بوده و در تراکز درتانی بستری شده و تح

درتا قرار گرفته اند و یا ضمن ایزوالتیو در تازل ،تح

درتا قرار

گرفته اند.
ب -شاغییای که تبتما به بیماری کووید 19-نبوده ،ولیکن یکی از اعضای خانواده آنها تبتما به بیماری کووید 19-بوده و
یا دارای عمائم ابتما و یا تشکوک به این بیماری تی باشد.
ج -تایر شاغیین

جدول روش غربالگری شاغلین در خصوص بیماری کووید19-

گروه شاغیین
الف

روش اقدا
انجا کییه ارزیابی های فردی( شاتل تواجهات تحیط کار ،وضعی
تمات

جسمی فرد و  )...بر اتاس راهامای بازگش

این افراد تی بایس
 -در زتا بازگش

به کار شاغیین.

به یکی از دو روش زیر اقدا نمایاد:
به کار ،فر بازگش

افراد تجاز به بررتی بازگش
-گواهی تمات

ابتمای فرد به کووید ،19-وضعی

به کار شاغیین با احتمال ابتما به کووید 19-را که به تأئید

به کار شاغیین رتیده ات

را به تحل کار ارائه نمایاد.

صادر شده توتط ترکز خدتات جاتع تمات

تحل زندگی خود را به تحل کار ارائه

نمایاد.
ب

این افراد تی بایس

به تدت  14روز از زتا تواجهه با فرد دارای عمائم ابتما و یا تشکوک به بیماری،

در ایزوالتیو خانگی به تر برده و برای برگش
 -در زتا بازگش

به کار ،فر بازگش

افراد تجاز به بررتی بازگش
-گواهی تمات

به کار به یکی از دو روش زیر اقدا نمایاد:

به کار شاغیین با احتمال ابتما به کووید 19-را که به تأئید

به کار شاغیین رتیده ات

را به تحل کار ارائه نمایاد.

صادر شده توتط ترکز خدتات جاتع تمات

تحل زندگی خود را به تحل کار ارائه

نمایاد.
ج

این افراد باید :
 -1با ورود به تاتانه وزارت بهداش  ،درتا و آتوزش پزشکی به آدرس salamat.gov.ir
نسب

به ثب

نا در تاتانه و تکمیل پرتشااته اقدا نمایاد.

 -2در زتا تراجعه به تحل کار ،نتیجه ارزیابی تمات

انجا شده خود توتط تاتانه را در

قالب های تختیف از قبیل اتکرین شات از صفحه تیفن همراه یا پریا

نتیجه اعما

شده ،یا پیاتک ارتالی از تاتانه پیاتکی تربوطه ،تبای بر عد وجود عمائم ابتما به
ویورس کرونا را ارائه نمایاد.
نکته :باادر تی تواناد حسب پروتکل های اتتانی ،در انجا فرایاد غربالگری ،نسب

به طراحی

تواالت تکمییی (عماوه بر تواالت تادرج در تاتانه) اقدا نمایاد.

مالحظات مهم در خصوص گروه های سه گانه فوق:
گروه های الف و ب-

 -1حضور این اشخاص گروه در تحل کار ،بدو ارائه یکی از تستادات تادرج در جدول فوق تماوع ات .
 -2کاترل تستادات این اشخاص تی بایس

توتط اشخاص ذیصماح از قبیل پزشک تعتمد انجا شود.

 -3تدت زتا عد حضور کارکاا دو گروه تورد نظر ،ترخصی اتتحقاقی تاظور نمی گردد و عد حضور آنها در
تحل کار نمی بایس

تاجر به ایجاد تشکمات تبعی از قبیل تشکمات اداری ،تالی و رفاهی برای تشارالیهم

گردد.
 -4این اشخاص تی بایس

به صورت روزانه تورد تب تاجی قرار گیرند .در صورت تشاهده هرگونه عمائم ابتما

یا تشکوک بود ابتما به کووید ،19-تیبایس

بر اتاس پروتکل های وزارت بهداش

و یا پروتکل های

اتتانی اقدا گردد.
 -5در جانمایی تحل کار ،رعای

فاصیه کارکاا از یکدیگر (حداقل  2تتر) تدنظر قرار گیرد.

 -6اقما بهداشتی از قبیل تاتک و دتتکش ،تواد ضدعفونی کااده دت
حفاظ

و لواز و حسب تورد ،تجهیزات

فردی در اختیار این اشخاص قرار گیرد.

 -7ضدعفونی ،تهویه و دیگر شرایط بهداشتی تحیط کار تورد توجه جدی قرار گیرد.
گروه ج-

 -1ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ  24ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  24ﺳﺎﻋﺖ از اﻋﻼم آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ارائه نتیجه ارزیابی تمات

انجا شده از طریق تاتانه صرفاً در اولین تراجعه فرد به تحل کار ضروری ات .

 -4به تاظور پیشگیری از ایجاد ازدحا در تبادی ورودی تی بایس

اقداتات زیر انجا شود:

 -4-1اطماع رتانی به کییه شاغیین از تریعترین روش تمکن از قبیل ارتال پیاتک ،ایمیل تازتانی و یا ...
در خصوص چهارچوب های اجرایی طرح و ضرورت تراجعه به تاتانه ( salamat.gov.irحداکثر  24تاع
قبل از تراجعه به تحل کار) .این اقدا تی بایس
شاغیین شرک

ازطریق شرک

های فعال در تتاد و باادر ،در خصوص

های تذکور نیز انجا شود.

 -4-2اجرای تمهیدات الز از قبیل در نظر گرفتن رایانه تتصل به شبکه ایاترن
غربالگری و  ...به تاظور فراهم نمود اتکا تراجعه به تای
اشخاصی که به هر دلیل اتکا تراجعه به تای

و یا اتتقرار گروه های

و یا تکمیل فر به صورت فیزیکی در تورد

را ندارند.

 -5کییه شاغیین در زتا تراجعه به تحل کار تی بایس

با اتتفاده از روش های تختیف از قبیل دوربین حرارتی

یا تب تاج لیزری تورد تب تاجی قرار بگیرند و در صورت تشاهده هرگونه عمائم ابتما یا تشکوک بود ابتما
به کووید ،19-تیبایس

بر اتاس پروتکل های وزارت بهداش

و یا پروتکل های اتتانی اقدا گردد.

 -6اقما بهداشتی از قبیل تاتک و دتتکش ،تواد ضدعفونی کااده دت
حفاظ

فردی در اختیار این اشخاص قرار گیرد.

و لواز و حسب تورد ،تجهیزات

 -7ضدعفونی ،تهویه و دیگر شرایط بهداشتی تحیط کار تورد توجه جدی قرار گیرد.

