
 

راهنماي حفاظت كاركنان آزمايشگاه 

 با A (H1N1)درمقابل ويروس آنفلوانزاي 
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اين دستورالعمل براي حفاظت كاركنان آزمايشگاههايي تهيه شده است كه درفرآيند انجام آزمايشات تشخيصي با نمونه هاي 
برداشت شده ازبيماران مشكوك به آنفلوانزاي خوكي سروكارداشته ويادرجداكردن ويروس ازنمونه ها مشغول بكار ميباشند. 

آزمايشگاه هاي تشخيصي كه با نمونه هاي برداشت شده از بيماران مشكوك به آنفلوانزاي خوكي مشغول بكارميباشند بايستي 

 وكليه نمونه ها بايستي درداخل (BSL2= Bio-security Level 2)حداقل سطح دوم استاندارد ايمني زيستي را دارا باشند 

 مورد آزمايش قرارگيرند.  جداكردن ويروس از نمونه هاي كلينيكي تهيه شده از بيماران BSC) (كابينت مخصوص ايمني زيستي
قراردارد انجام شود ولي  BSL2 مشكوك به آنفلوانزاي خوكي ميتواند درآزمايشگاهي كه از لحاظ ايمني زيستي (تجهيزاتي) درسطح

  باشد.   BSL3 از لحاظ عملكردي، شرايط  آزمايشگاه بايد در سطح

 اقدامات احتياطي بيشترشامل رعايت موارد ذيل ميباشد
 

استفاده از وسايل حفاظت فردي براي كاركنان آزمايشگاه توصيه ميشود. نوع وسائل حفاظت فردي بايستي برمبناي  -
  به بيماري در آن آزمايشگاه انتخاب شودءارزشيابي شدت خطر ابتال

  ويا ماسك هاي با سطح حفاظتي باالترN95حفاظت تنفسي با استفاده از ماسك   -

 پوشش كفش ها با استفاده از پارچه ها يا كيسه هاي پالستيكي مخصوص -

 استفاده ازگان هاي جلو بسته ( گان هايي كه بند آنها از پشت گره زده مي شوند) -

 پوشيدن دو دستكش به جاي يك دستكش -

    )Face shields )و يا نقاب هاي محافظ صورت(  gogglesحفاظت چشم ها با استفاده ازعينك محافظ (   -

 

  (waste)موادزائد حاصل از نمونه هاي موردآزمايش قرارگرفته 
 

بايستي براساس عمليات استاندارد تعيين شده در آزمايشگاه شما به مرحله اجرا (Waste) فرآيند دفع زباله هاي آزمايشگاهي  
 گذارده شود.

 

 مواد ضدعفوني كننده مناسب:
 

                  Ethanol  %70    % 70اتانل    -

                         Lysol  %5     %5ليزول    -

     Bleach  10% %  10سفيدكننده كلردار(هيپوكلريت سديم)  -

 
                                           مراقبت و كنترل پرسنل

كليه پرسنل آزمايشگاه بايستي در خصوص بروز تب ويا هريك از عالئم مربوط به آنفلوانزا كامالً هشيار بوده و شخصاً خودرا تحت 
 نظرداشته باشد.
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  عالئم آنفلوانزاي خوكي
 

شامل تب، سرفه، گلودرد، سردرد، اسهال واستفراغ ، آبريزش بيني و دردهاي عضالني ميباشد. كاركنان بايستي هرگونه مورد 
بيماري را فوراً به مقام مافوق خود در آزمايشگاه گزارش دهند. 

براي پرسنلي كه بدون استفاده از وسائل حفاظت فردي درمعرض نمونه هاي عفوني قرارگرفته ويا اينكه بعلت سوراخ شدگي وسائل 
روزپس از تماس، تحت 7 را داشته اند بايستي تا A(H1N1)حفاظت فردي آنان، احتمال مواجهه با ويروس آنفلوانزاي خوكي 

  قرارگيرند. Oseltamivir ويا  Zanamivirكموپروفيالكسي با داروهاي ضدويروس 
  

 براي كسب اطالعات بيشتر لطفاً به دستورالعمل درمان وكموپروفيالكسي با داروهاي ضد ويروس مراجعه نمائيد.              


