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  خیر  بلی  عنوان فعالیت  ردیف
در  A(H1N1)آیا راهنماي کنترل محیطی مقابله با آنفوالنزا ي با منشا خوکی   1

      بیمارستان وجود دارد

 Aآموزشی پیشگیري از انتقال ویروس آنفوالنزاي نوع  اطال عیه هاي  آیا در بیمارستان  2
      وجود دارد و در محل هاي مناسب نصب شده است

پیشگیري از انتقال ویروس در محل هاي آیا دستورالعمل شستشوي دستها جهت   3
      نصب شده است سرویس هاي بهداشتی

آیا امکانات الزم براي شستشوي مرتب دستها و استفاده از ماسک و شستشوي روزانه   4
      اونیفرم براي همه پرسنل فراهم است

      یکبار مصرف مناسب استفاده می نمایند N95آیا کارکنان مرتبط از ماسک   5
      کارکنان براي استفاده از ماسک آموزش هاي الزم را دیده اندآیا   6

استفاده می افراد مشکوك و بیماران آیا کارکنان از وسایل حفاظت فردي در مواجهه با   7
      نمایند

      آیا در بیمارستان اتاق ایزوله وجود دارد  8
      بستري می شوند ایزولهدر اتاق  و تایید شده  مشکوكآیا بیماران   9
      آیا تهویه انجام می گیرد  10
      آیا نکات بهداشتی قبل از هر تماس با بیمار رعایت می گردد  11
      آیا نکات بهداشتی قبل از ترك اتاق ایزوله رعایت می گردد  12
      آیا نکات بهداشتی بعد از ترخیص هر بیمار رعایت می گردد  13
      یکبار مصرف می باشد....) لیوان، ظروف و (آیا لوازم مصرفی بیمار   14
      آیا ظروف محل هاي سرو غذا گندزدایی می شود  15



      هاي یکبار مصرف انجام می شود بستهآیا سرو نمک ، فلفل، سماق و آب خوردن در   16

آیا در صورت بروز عالئم در پرسنل از ادامه کار آنها ممانعت بعمل می آید و مطابق   18
      گردددستورالعمل پیگیري می 

      آیا مراحل نظافت و گندزدایی سطوح مطابق دستورالعمل صورت می گیرد  19
      گندزدا و تجهیزات نظافت به مقدار کافی تهیه و در اختیار می باشد -آیا مواد شوینده  20
       مطابق دستورالعمل مدیریت می شوند ویژه پسماندهاي پزشکیآیا   21

براي پرسنل برگزار می  Aایا جلسات اموزشی پیشگیري از انتقال ویروس انفلوانزاي نوع   22
      .شود

  


