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مقدمه  
 

 كه سبب آلودگي انسانها در كشورهاي  جهان شده است در واقع يك ويروس A (H1N1)آنفلوانزاي خوكي نوع 
 ميباشد كه قبًال در انسان ايجاد بيماري نكرده بود.كاركنان مبادي مرزي (خصوصًا فرودگاه Aآنفلوانزاي جديد از گونه 

ها) ممكن است در معرض تماس با اين بيماران قرار گيرند و لذا بايد تحت محافظت الزم قرار گيرند. 
عالئم آنفلوانزاي خوكي همانند عالئم آنفلوانزاي انساني فصلي است و عبارتست از: 

 
 تب، سرفه، گلودرد، سردرد •
 كوفتگي بدن، لرز  •
 احساس خستگي •
 ضي از بيمارانعهمچنين اسهال و استفراغ در ب •

 
نحوه انتقال ويروس آنفلوانزا از بيماران به افراد سالم  و ابتالء آنان 

 
احتماًال  نحوه انتقال ويروس آنفلوانزاي خوكي دقيقًا همانند ويروس آنفلوانزاي فصلي يعني بصورت انتقال از انسان به 

انسان ميباشد. تصور بر آن است كه راه اصلي انتقال ويروس از طريق عطسه يا سرفه افراد آلوده به افراد سالم باشد 
.  همچنين يك راه ديگر ابتالء افراد سالم، تماس دست آنها با اشياء و سطوحي است كه ويروس (روش مستقيم)

روش غير آنفلوانزا قبًال برروي آن سطوح قرار گرفته وپس از آن تماس دست آلوده شده با دهان يا بيني است (
  ).مستقيم

 
 توصيه هاي فعلي

 

توصيه هاي مندرج دراين راهنما در واقع همان روشهاي استاندارد كنترل عفونت در مراكز بهداشتي و درماني و موازين 
بهداشت محيط و كار هستند كه الزم است بمنظور محافظت از كاركنان و كاهش انتقال اين ويروس از طريق 

مسافرتهاي هوايي به فوريت مورد استفاده قرار گيرند. 
كليه پرسنل شركتهاي هواپيمايي بايستي با بكارگيري موازين بهداشتي و توصيه هاي زير از گسترش بيشتر بيماري 

ممانعت بعمل آورده و همچنين از بيمار شدن خود پيشگيري نمايند. 
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- شستشوي دستها 1
 

 دستهاي خود را بطور مكرر با آب و صابون شستشو دهيد خصوصًا  بعد از آنكه عطسه يا سرفه ميكنيد. •

 محلول هاي الكل دار جهت شستشوي دست (باختصار محلول هاي پايه الكلي) نيز باندازه آب و صابون براي  •
 ضد عفوني كردن دستها مؤثر هستند.

 تا حد امكان از تماس دستهاي خود با چشمها، بيني و دهان خودداري كنيد زيرا اجرام ويروسي از اين طريق  •
وارد بدن شده و شما را مبتال ميسازند. 

 
 - رعايت آداب تنفسي 2
 

 هنگام عطسه و سرفه با يك دستمال  كاغذي،  جلوي دهان و بيني خود را بپوشانيد.  •

پس از مصرف دستمال ،آن را به داخل سطل زباله در دار بيندازيد و آنرا برروي سطوح يا زمين رها نكنيد.  •
 

 - استراحت در منزل در صورت بيماربودن 3
 

اگر پس از پرواز به بيماري تنفسي مبتال شديد(عالئمي كه در فوق گفته شد) ، توصيه وزارت بهداشت آن  •
است كه حتي االمكان  از مرخصي استعالجي استفاده نماييد 

 در منزل نيز فاصله خود از ديگران را حفظ كنيد تا از ابتالء ديگران به بيماري تنفسي پيشگيري نمائيد. •
 
  - استفاده از دستكش4

 

توصيه ميشود خدمه پروازدر زمان تماس مستقيم دستها با سطوحي كه ممكن است آلوده باشند مثًال صندلي  •
هاي هواپيما، سيني ها و ميزهاي جلوي بيماران، و همچنين توالت هاي مورد استفاده افراد بيمار دستكش هاي 

يكبار مصرف و غير قابل نفوذ به آب  بپوشند. 
بايد دقت شود كه با دستكش يا دستهاي شستشو نشده فاقد دستكش، هيچيك از نقاط صورت خود را لمس  •

 نكنند. 

كاربرد نادرست دستكش نيز ميتواند موجب افزايش انتقال ويروس به خدمه پرواز شود.  •
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 استفاده از ماسك هاي طبي يا جراحي معمولي و ماسك هاي مخصوص ضد ويروس 
 

 توصيه ميشود افراد دچار عالئم آنفلوانزاي خوكي، از پرواز با هواپيما خودداري كنند.  •

چنانچه قبل از پرواز افراد فاقد عالئم بوده و در حين پرواز اين عالئم پديدار شوند، به فرد بيمار بايد  يك  •
 5ماسك جراحي يا طبي داده شود تا بپوشد بدين طريق تعداد قطرات درشت تنفسي (ذرات بزرگتر از 

ميكرون) كه وي حين عطسه يا سرفه به خارج پرتاب ميكند، كاهش مي يابد. 
آن دسته از خدمه هواپيما كه به مسافر (بيمار فوق الذكر) خدمات ارائه مينمايند ، الزم است حداقل يك  •

ماسك طبي يا جراحي بپوشند، اما حالت ايده آل آن است كه از يك ماسك مخصوص ضد ويروس كه 
  باشد ، استفاده نمايند.N95شماره آن حداقل 

 صورت گيرد. تنها "عدم نشت هواي دم و بازدم" الزمست تست N95براي استفاده صحيح از ماسك  •
در صورت استفاده صحيح از اين ماسك ، كارايي آن درحد حفاظت مطلوب ميرسد. 

 در اولويت دوم قرار ميگيرد. زيرا باندازه ماسك N95كاربرد ماسك هاي طبي يا جراحي پس از ماسك هاي  •
N95 كارايي ندارند، عليرغم حفاظت خدمه پرواز در برابر قطرات پرتاب شونده درشت تنفسي و يا ممانعت از 

انتقال ويروس از طريق تماس مستقيم دست، اين محافظ ها در برابر تنفس ذرات ريز تنفسي موسوم به 
Aerosol ميكرون) محافظت كننده نيستند. 5 (با اندازه كمتر از  

ماسك هاي ضد ويروس مخصوص و ماسك هاي طبي يا جراحي معمولي يكبار مصرف نبايد دو مرتبه  •
استفاده شوند و پس از برداشته شدن از روي صورت بايد دور انداخته شوند. البته در بعضي از شرايط كاري ، 

استفاده از اين ماسك ها براي بعضي از كاركنان هواپيما دشوار است بخصوص در شرايط پروازهاي طوالني  و 
 انجام فعاليت جسماني زياد ،پوشيدن ماسك يا ماسك هاي معمولي بمدت طوالني دشوار خواهد بود.

 
نحوه برخورد با خدمه پرواز و مسافران داراي عالئم بيماري آنفلوانزاي خوكي 

 
در حال حاضردر صورتي كه يكي از پرسنل پرواز يا مسافران عالئمي مشابه آنفلوانزا را پيش از پرواز بروز دهد  •

 ، توصيه آن است كه از سوار شدن به هواپيما خودداري نمايند. 

اگر خدمه يا مسافري در حين پرواز عالئم را بروز دهد، در حين عطسه يا سرفه بايد دهان و بيني خود را  •
بپوشاند و حتي االمكان با دستمال كاغذي اين كار را انجام دهد و دستمال را به مجرد اتمام استفاده، در 

 نزديكترين كيسه زباله انداخته و در صورتي كه قابل تحمل باشد از يك ماسك معمولي استفاده كند.

 پس از پوشاندن بيني و دهان بهنگام عطسه و سرفه ، يا تماس با اشياء و مواد آلوده ، دستها بايد شسته شوند.  •
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 اگر فرد بروز دهنده عالئم بيماري خلبان باشد الزم است كليه افراد داخل كابين خلبان از ماسك استفاده كنند.  •

فاصله گيري اجتماعي يا "در شرايط وقوع همه گيري وسيع يا جهان گيري  آنفلوانزا، اعمال موازين  •
Social distancing" نقش اساسي در پيشگيري از تماس با افراد بيمار را خواهد داشت و ممكن است 

توصيه هاي اين دستورالعمل بتنهايي كافي نباشد. 
 

مراقبتهاي بهداشتي و  درماني توصيه شده در مورد خدمه پروازي و مسافران داراي عالئم بيماري 
 آنفلوانزاي خوكي

 
كليه كاركنان پرواز و كاركنان مستقر در سالن ترانزيت خصوصًا كوريدور هاي ورود و خروج از هواپيما بايد  •

عالئم موارد احتمالي آنفلوانزاي خوكي را بدانند نظير تب، سرفه، گلودرد، سردرد،كوفتگي بدن، لرز، احساس 
 خستگي، و گاهي اسهال و استفراغ

 تعداد پرسنل هواپيما كه در تماس با بيمار هستند به حداقل رسانيده شود. •

 متر) بين بيمار و ساير مسافران ايجاد 2 فوت (حدود 6بدون بر هم زدن ايمني پرواز ،حداقل فاصله اي معادل  •
 شود.

به بيمار يك ماسك جراحي يا طبي معمولي داده شودتا در صورتي كه براي وي قابل تحمل است آنرا بپوشد.  •
 بدين طريق تعداد قطرات تنفسي كه هنگام سرفه و عطسه بيمار به هوا پرتاب ميشوند، كاهش مي يابد.

اگر ماسك براي بيمار قابل تحمل نيست به وي دستمال كاغذي داده و درخواست نمائيد به هنگام عطسه يا  •
سرفه ، دهان و بيني خود را بپوشاند و همچنين يك كيسه پالستيكي در اختيار وي قرار دهيد تا دستمال هاي 

مصرف شده را به داخل آن بياندازد. 
 فراموش نكنيد كه پوشيدن دستكش شما را از شستشوي دستها بي نياز نميكند.  •

پس از تماس دستها با فرد بيمار و سطوح احتماالً آلوده به قطرات تنفسي،  دستكش ها را بايد بطرز صحيح در  •
آورد. نحوه خارج كردن دستكش ها و دور انداختن آنها بسيار مهم است و همچنين بالفاصله بعد از خروج 

 دستكش ها بايد دستها را فورًا با آب و صابون يا محلول هاي پايه الكلي شستشو داد.

 پرسنلي كه در تماس نزديك با فرد بيمار هستند از يك ماسك مخصوص ضد ويروس استفاده نمايند. •

كليه وسايل مورد استفاده فوق الذكر نظير ماسك ودستكش و ساير وسايل آلوده  به ترشحات بدن بيمار،  •
عفوني محسوب شده و بايد در يك كيسه محكم پالستيكي قرار گرفته و درب آن محكم بسته شده و مجدداً 

 باز نشود. اين كيسه و محتويات آن بايد مطابق با مقررات دفع زباله هاي عفوني دور انداخته شود
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پرسنل قبل ازمراقبت از بيمار بايد دستهاي خود را بشويند. براي اين كارالزم است كه از آب و صابون استفاده  •
 ثانيه انجام دهند. پس از خارج ساختن دستكش و ماسك ، همچنين پس 20نموده و اين عمل را حداقل بمدت 

از تماس دستها با سطوحي كه معموًال استفاده همگاني دارند، تماس با ترشحات تنفسي بيمار يا مراقبت و ارائه 
 خدمت به فرد بيمار ، الزم است با روش توصيه شده دستها را مجدداً بشويند.

در صورت عدم دسترسي آسان به صابون و عدم آلودگي واضح دستها با مواد قابل رؤيت با چشم غير مسلح از  •
 ژل هاي پايه الكلي استفاده كنيد.

الزم است خلبانان محترم به محض مشاهده و گزارش  موارد مشكوك به آنفلوانزاي خوكي ، قبل از فرود به  •
مسؤوالن پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي فرودگاه مقصد اطالع دهند. مسؤوالن بهداشتي پايگاه ترتيب انجام 

 مراقبتهاي بهداشتي درماني اوليه به محض فرود هواپيما را خواهند داد.  

مسؤوالن پايگاه مراقبت بهداشتي مرزيمستقر در فرودگاه ترتيب انتقال بيمار با آمبوالنس شركت هواپيمايي يا  •
 را به محض ورود بيمار داده و  همچنين به اعمال موازين پيشگيري و كنترل 110آمبوالنس مركز اورژانس 

عفونت ، آموزش هاي الزم به مسافران و اقدامات الزم در خصوص تكميل فرم هاي نظام مراقبت از بيماري و 
گزارشدهي را بعمل مي آورند و همچنين بر اعمال روشهاي ضد عفوني شركت هواپيمايي نظارت و مساعدت 

 .مي نمايند

خدمه پرواز بايد از صحت عملكرد و روشن بودن سيستم تهويه مطبوع داخل هواپيما تا تخليه كامل كليه  •
مسافران اطمينان حاصل كنند زيرا با  تداوم تهويه ، حذف ذرات ويروسي از داخل كابين هواپيما تا حداكثر 

 ميزان ممكن محقق خواهد شد.

 
مراقبتهاي بهداشتي و  درماني توصيه شده در مورد خدمه هواپيماي حامل فرد مشكوك به بيماري 

 پس از خاتمه پرواز 
 

كليه كاركنان پرواز و كاركنان مستقر در سالن ترانزيت خصوصًا كوريدور هاي خروج از هواپيما كه ممكن است با 
 روز بعد از تماس، از لحاظ بروي عالئم بيماري خود 7مسافران يا خدمه مشكوك به آنفلوانزا تماس داشته باشند بايد تا 

را بدقت تحت نظر بگيرند. در صورت بروز عالئم مشابه آنفلوانزا نظير تب، گلودرد، سردرد، كوفتگي بدن، آبريزش 
بيني، اسهال يا استفراغ بايد اقدامات زير فورًا  انجام شود: 

 در منزل بمانند . تنها براي مراجعه به پزشك از منزل خارج شوند و به محل كار نروند. •

 به كارفرماي خود اطالع دهند. •
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 با پزشك مسؤول هواپيمايي يا پزشك شخصي خود تماس بگيرند. •

قبل از ويزيت پزشك مسؤول هواپيمايي ، درمانگاه سرپايي يا اورژانس را از تماس داشتن خود با مورد  •
 احتمالي آنفلوانزا مطلع سازند.

 از مسافرت خودداري كنند. تنها مسافرت داخلي آن هم به قصد برخورداري از مراقبتهاي درماني مجاز است. •

 تماس با ديگران را به حداقل ميزان ممكن برسانند. •

زماني كه در منزل تنها نيستند يا زماني كه در اماكن عمومي حضور دارند با پوشيدن يك ماسك معمولي ،  •
 تعداد قطرات تنفسي دفع شده از طريق سرفه يا عطسه را كاهش دهند.

در صورت اجبار به مسافرت به شهرستاني دور از محل سكونت، با مطلع ساختن محل كار خود از وضعيت  •
بيماري احتمالي ، درخواست كنند كه يك مسؤول بهداشتي ذيصالح را در آن شهرستان به وي معرفي و 
 اطالعات  تماس سريع را در دسترس وي قرار دهند تا در صورت نياز  به سرعت آن مسؤول را پيدا كند .

اگر عالئم بيماري در زمان حضور خدمه پرواز در خارج از كشور پديدار شد ، بايد با پزشك مشاور آن  •
شركت هواپيمايي يا مراكز درماني طرف قرارداد آن شركت هواپيمايي در خارج از كشور  بسرعت تماس 

. بگيرند تا فرد بيمار را بسرعت  به ارائه دهندگان خدمات درماني معرفي نمايند
 
 
 
 


