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دستورالعمل بازگشت 
ع به کار در دوران  و شرو

ع بیماری کوويد 19  شیو
ایــن دســتورالعمل شفاف ســازی  نــگارش  از  هــدف 
گــروه  کارکنــان  کار  بــه  بازگشــت  نحــوه  در خصــوص 
شــرکت های توســعه پتــرو ایــران در هنــگام مراجعــت از 
مرخصــی، ایــام تعطیــات و یــا پــس از طــی دوره نقاهــت 
بیماری به منظور تأیید برای حضور در محل کار و یا ادامه 
مرخصــی تــا حصــول اطمینــان از ســامتی کامــل اســت.
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مورد مشکوک به بیماری

 شــخصی که عایمی از جمله تنگی نفس، گلو درد، 
لــرز و ســرفه خشــک را بــا یــا بــدون تــب و بــا هــر شــدتی 

داشــته باشــد. 
 فردی که با یک بیمار مبتا به کووید 19 در دو هفته 

گذشته ارتباط داشته باشد.
 فــردی کــه طــی 14 روز گذشــته بــه مناطــق آلــوده 

باشــد. داشــته  مســافرت 
 فــردی کــه یکــی از اعضــای خانــواده ایشــان جــزء کادر 

درمــان و مراکــز درمانــی هســتند.
  افــرادی کــه در مرحلــه دوم غربالگــری، ســنجش 
دمــای بــدن باالتــر از 37.8 درجــه ســانتی گــراد و پالــس 

کســی متری کمتــر از 93 درصــد باشــد.
ُ
ا
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مورد محتمل به بیماری

 فــرد دارای شــواهدی در آزمایــش خــون و رادیوگرافــی 
ریه یا ســی تی اســکن ریه اســت که احتمال بروز بیماری 

را افزایــش می دهد.
 فــرد عــاوه بــر دارا بــودن عائــم فــرد مشــکوک مــوارد 

ذیــل را نیــز دارا باشــد.
WBC و  ESR -باال بودن  -

کاهش لنفوسیت های خونی به زیر 1500   -
مثبت بودن CRPاز) 1 تا 3(  -

مشــاهده انفیلتراســیون مولتــی لوبــوالر یــک یــا   -
دوطرفــه در تصاویــر ســی تی اســکن یــا رادیوگرافــی ریــه
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مورد قطعی بیماری

 بیماری که تست PCR مثبت باشد.
 در ایــن تســت از حلــق و گلــوی فــرد نمونه بــرداری 

شــده و در آزمایشــگاه کشــت داده می شــود.
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گروه های در معرض خطر
 يا مستعد

ــا نقــص  ــا بیمــاران ب افــراد دارای بیمــاری زمینــه ای ی
ایمنــی، از جملــه:

افراد تحت درمان با کورتیکواستروییدها   -
شیمی درمانی  -

سرطان های بدخیم   -
پیوند  اعضا   -

مبتایان به ایدز  -
بیماران  قلبی و عروقی   -

فشار خون باال  -
دیابت  -

بیماری های تنفسی زمینه ای   -
افراد چاق با مقدار BMI باالتر از 40  -
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ایزوله کردن

قرنطینه کردن

منظــور از ایزولــه کــردن جداســازی فــرد مبتــا به یک 
بیمــاری مســری از افــراد فاقــد آن بیماری می باشــد.

جداسازی و محدودیت جابجایی فردی که مواجهه 
بــا یــک بیمــاری مســری داشــته اســت بــرای فهمیــدن 

اینکــه آیــا بیمــار شــده اســت یــا خیر؟
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دوره نقاهت

دوره کمون يا دوره نهفتگی

دوره زمانــی کــه فــرد پس از شــروع درمان تا بهبودی 
کامل به آن نیــاز دارد. 

پس از این دوره فرد ناقل بیماری نمی باشد.

زمــان الزم برای ظاهر شــدن عائم بیمــاری در فردی 
کــه بــا ویروس آلوده شــده اســت.

تــا 14 روز  بــرای ویــروس کوویــد 19 ایــن زمــان از 3 
می باشــد.
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اقدامات مورد نیاز
 افــراد فاقــد عامــت  کــه در ارتبــاط بــا بیمــار مبتــا بــه 
کوویــد 19 قــرار گرفته انــد بــه مــدت 14 روز تحــت شــرایط 
بــه طــور مطلــق در منــزل  و  قــرار می گیرنــد  دورکاری 

قرنطینــه می شــوند.
 چنانچــه عائــم فــرد در ایــن مــدت تشــدید شــود، 

اقــدام بــه ســطح 2 منتقــل می شــود.
نکته :

 بــه مراکــز 
ً
 صــرف داشــتن عائــم بیمــاری نبایــد فــورا

تشــخیصی مراجعــه نمایــد چــرا کــه ممکــن اســت ایــن 
مراجعــه منجــر بــه آلــوده شــدن فــرد شــده، در حالی کــه 
عائــم او بــا یــک آنفوالنــزای ســاده اشــتباه گرفتــه شــده 

باشد.

سطح 1-مورد مشکوک



سطح 1-مورد مشکوک

شرايط بازگشت به کار
ــس از 14 روز  ــاری پ ــم بیم ــتن عائ ــورت نداش  در ص
قرنطینــه و بــا تأییــد کارگــروه اقــدام اصاحــی می توانــد 

بــه محــل کار بازگــردد.
 در صورتــی کــه فــرد بدون مصــرف داروهای ضد تب 
یــا ضدســرفه  بــه مــدت ســه روز فاقــد هرگونــه عائــم 
تــب، ســرفه، تنگــی نفــس و اختاالت تنفســی باشــد و 
عائم بدن درد و ســردرد او قطع شــده باشــد می تواند 
پس از 7 روز و با تأیید کارگروه اقدام اصاحی به محل 

کار بازگردد.
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سطح2-مورد محتمل

اقدامات مورد نیاز
 در ایــن مرحلــه تصویربــرداری رادیوگرافــی و ســی تی 

اســکن ریــه و آزمایــش خــون انجــام می شــود.
 در صــورت طبیعــی بــودن آزمایــش خــون و تصویــر 
رادیوگرافی و سی تی اسکن ریه، فرد در منزل قرنطینه 

می شــود تــا بهبــود یابد.
 در صــورت مشــاهده انفیلتراســیون مولتــی لوبوالر 
 یــک یــا دوطرفــه در ریــه یــا  ESR  بــاالی CRP ،25 مثبــت
)کاهــش  لنفوپنــی  و   WBC بــودن  بــاال  و  تــا 3(   1 )از 
لنفوســیت های خونــی کمتــر از 1500( در آزمایش خون 

ــود. ــام ش ــد 19 انج ــت کووی ــت کی ــد تس بای
 در صــورت منفــی بــودن تســت کیــت )2 نوبــت در 

طــول 24 ســاعت( فــرد در منــزل قرنطینــه می شــود.
 در صورت مثبت شــدن تســت کیت کووید 19 فرد 

به ســطح 3 منتقل می شــود.
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سطح2-مورد محتمل

 در صورتــی کــه فــرد بدون مصــرف داروهای ضد تب 
یــا ضدســرفه بــه مــدت ســه روز فاقــد هرگونــه عائــم 
تــب، ســرفه، تنگــی نفــس و اختاالت تنفســی باشــد و 
عائم بدن درد و ســردرد او قطع شــده باشــد می تواند 
پــس از 7 روز پــس از اتمــام عائــم و بــا تأییــد کارگــروه 

اقــدام اصاحــی بــه محــل کار بازگــردد.

شرايط بازگشت به کار
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 درصورت مشــاهده عائم ســطح 2 و مثبت شــدن 
تســت کیــت کوویــد 19 ، فــرد بایــد مراحــل درمانــی خــود 
را تحــت نظــر مراکــز درمانــی تخصصــی کوویــد 19 بــه طور 

کامل تکمیــل نماید.
 پــس از تکمیــل مراحــل درمانــی در مراکــز تخصصی 
شخص می تواند از قرنطینه خارج شود در صورتیکه:

بــدون مصــرف داروهــای ضــد تــب، دمــای بــدن وی   -
ــد. ــته باش ــادی را داش ــرایط ع ش

فاقد عائم سرفه، تنگی نفس و اختاالت تنفسی   -
باشد.

عائم بدن درد و سردرد او قطع شده باشد.  -
یک آزمایش PCR او منفی گزارش شود.  -

سطح3-مورد قطعی

اقدامات مورد نیاز
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سطح3-مورد قطعی

 بــرای بازگشــت بــه کار، فــرد بایــد شــواهد زیــر دال بــر 
ســامتی کامــل خــود را احــراز نمایــد:

 ارائه تصویرتأیید سامتی و مجوز به کار از متخصص 
بیماری های عفونی.

 ارائه تصویر آزمایش PCR منفی.
 ارائــه تصویــر و گــزارش ســی تی اســکن ریــه کنترلــی 

جهــت تأییــد ســامتی.
 پس از ارائه اســناد فوق، با 2 هفته مرخصی اجباری 
بیش از آنچه متخصص عفونی توصیه کرده و با تأیید 
کارگــروه اقــدام اصاحــی مجــاز به بازگشــت بــه محل کار 

خواهد بود.

شرايط بازگشت به کار
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واکنش سطح 3

واکنش سطح 2

واکنش سطح 1

تکمیل پرسشنامه خوداظهاری
) )تماس تلفنی در صورت نیاز

معاینه بالینی، سنجش دمای بدن 
و پالس اکسی متری قبل از ورود به 

محل کار

سنجش دمای روزانه بدن، پالس 
اکسیمتری ومعاینه بالینی قبل از 

ورود به محل کار

ع شرو

پايان

آیا فرد در 
طول14روز گذشته 
بیمار بوده است؟

آیا فرد در گروه 
افراد مشکوک دسته بندی

می شود؟

آیا فرد در گروه 
افراد محتمل دسته بندی

می شود؟

آیا فرد در گروه 
افراد مشکوک دسته بندی 

می شود؟

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

بله

بله

فلوچارت برنامه غربالگری 
ح مقابله با بیماری کوويد 19 در طر
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