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دارد
معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع :اولویت های نمونه برداری در برنامه مراقبت و کنترل بیماری کووید( 19-آبان )99
با سالم و احترام
با عنایت به تصمیمات متخذه و پیرو ابالغ دستورالعمل مبانی و استاندارد فرآیندهای اجرایی نظام مراقبت
بیماری کووید( 19-به پیوست)در زمینه تشدید مراقبت و کنترل بیماری کووید 19-بدینوسیله اولویت های نمونه برداری
از موارد مشکوک و محتمل به بیماری کووید 19-تا اطالع ثانوی به شرح زیر اعالم می گردد:
الف -موارد سرپایی:
 -1کلیه افراد عالمتدار که جزء گروههای پرخطر بوده و یا در سن باالی  65سال می باشند
 -2کلیه افراد در تماس نزدیک بدون عالمت که جزء گروههای پرخطر یا سن باالی  65سال قرار داشته باشند
 -3کلیه افراد عالمتدار مشکوک (شامل تب  ،سرفه ،تنگی نفس ،بدن درد ،سردرد ،ازبین رفتن حس چشایی و
بویایی ،عالیم گوارشی"وجود حداقل سه عالمت از عالیم فوق" با نظر پزشک مرکز منتخب کووید)19-
 -4کلیه افراد عالمتدار در مراکز تجمعی (مدارس ،زندان ،سالمندان ،پادگان:)...،
 .1زندانیان عالمت دار (در قرنطینه ورودی توصیه می شود در صورت در دسترس بودن تست همه
افراد تست شوند،در غیر اینصورت در صورت تشخیص یک فرد مبتال،همه افراد در تماس با وی
تست شوند).
 .2کارکنان زندان که در تماس مستقیم با زندانی مبتال می باشند.
 .3معتادان متجاهر عالمت دار در مراکز ماده ( 16توصیه می شود در صورت در دسترس بودن
تست در قرنطینه ورودی همه افراد تست شوند ،در غیر اینصورت در صورت تشخیص یک فرد
مبتال ،همه افراد در تماس با وی تست شوند).
 .4کارکنان مراکز ماده  16که در تماس مستقیم با معتادین متجاهر مبتال هستند.
 .5مددجویان عالمت دار در سامانسراها ،مراکز نگهداری معلولین و سالمندان و سایر مراکز تجمعی
 .6کارکنان سامانسراها ،مراکز نگهداری معلولین و سالمندان و سایر مراکز تجمعی که در تماس
مستقیم با مددجویان مبتال می باشند.
 -5اتباع خارجی عالمت دار ساکن در مهمانشهرها یا سایر اماکن تجمعی
 -6نمونه گیری از مسافران بازگشتی ایرانی از سایر کشورها مطابق دستورالعمل های ابالغی مراقبت بهداشتی
مرزی می باشد.
 -7کارکنان ارائه دهنده خدمات در تماس نزدیک به بیماران مبتال به کووید19-
 -8پرسنل عالمت دار (کارگران و کارمندان) که شاغل در یک بخش بسته تجمعی و پر ازدحام می باشند و با
تعداد زیادی ارباب رجوع سروکار دارند ،با هزینه کارفرما
ب – موارد بستری:
بیماران بستری در بیمارستان که مشکوک یا محتمل می باشند باید تحت آزمایش مولکولی کووید 19-قرار گیرند.
تذکر :در صورت تامین امکانات الزم جهت انجام آزمایش کووید 19-از کلیه افراد مشکوک یا محتمل نمونه گیری
و در صورت عدم تامین کیت آزمایشگاهی و یا ظرفیت پایین آزمایشگاه بر اساس اولویت ها و سیاستگذاری دانشگاه
اقدام گردد.
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