
 توضیحات روش ارزیابی خیر بلی فعالیت ردیف
-nCoVویروس جدید ) آیا کارکنان بیمارستان از دستورالعمل کشوری کورونا 1

 ( آگاهی دارند؟2019

  
 مصاحبه

 

( در بیمارستان nCoV-2019آیا دستورالعمل کشوری کورونا ویروس جدید ) 2

 اجرایی شده است؟

  
 مصاحبه/ مشاهده

 

آیا پرستتتار یریاب ب ا اوربانب بیمارستتتانی در  صتتو  نخوه بر ورد با            3

 ؟ ستماران یب دار ینفسی آموزش دیده ابی

  

 / مستنداتمصاحبه
 

ب ا اوربانب بیمارستانی در  صو  یمامی بیماران یب دار  آیا پرستار یریاب 4

 احتیاطات استاندارد را رعایت می نماید؟ ،ینفسی

  
 مشاهده

 

آیا نظام مراقبت سندرومیک جهت شناسایی بیماران یبدار ینفسی یوسط پرستار  5

 یریاب رعایت می گردد؟

  
 مشاهده

 

، احتیاطات قطره ای و «ارزیابی  طر»آیا کارکنان بهداشتی درمانی مبتنی بر  6

 2019یماسی را در  صو  بیماران مشکوک به عفونت  کورونا ویروس جدید 

 رعایت می نماید؟ 

 ب ا اوربانبپرستار یریاب 

 سایر ب ا ها 

  

 مشاهده

 

   

مشکوک و قطعی عفونت کورونا آیا کارکنان بهداشتی درمانی،  برای یمامی موارد  7

احتیاطات  ،ضمن ارائه  پروسیجر های یولید کننده آئروسل 2019ویروس جدید 

 هوابرد) فشار منفی(  را رعایت می نمایند؟

 ب ا اوربانب

 سایر ب ا ها

  

 مشاهده

 

   

 آموزش 2019 جدید ویروس کورونا موارد درمان مدیریت  صو  در پزشکان آیا 8

  اند؟ دیده

 ب ا اوربانب

 سایر ب ا ها

  

 مصاحبه/ مستندات

 

   

آیا فضای انتظار مجزا )یقسیم بندی فضای انتظار مشترک( برای بیماران  یب دار  9

، بعد از یریاب در نظر 2019ینفسی/ مشکوک به عفونت کورونا ویروس جدید 

 گرفته شده است؟

 

  

 مشاهده

 

 بیمارستانی سطح در 2019 جدید ویروس کورونا با مواجهه در آمادگی برای ضروری های فعالیت لیست چک

                                                                                             .......................  : یابیارزش خییار

 ..............                               نوع:    جنرال           یک ی صصی: مارستانیب                                .............. :یدرمان یبهداشت  دمات و یپزشک  علوم دانشگاه

 بیمارستان ریفرال کورونا ویروس:    ...................: شهر ............: استان

 ریسا                        ی صوص                        یدرمان            ی         درمان یآموزش           :و وابستگی  تیفعال نوع

 .................                             یعداد ی ت بستری اوربانب:.................        :فعال ی ت یعداد..................                         :مصوب ی ت یعداد

 ..........اد ایزوله اوربانب:.................یعداد ایاق ایزوله ب ا بستری: ........................                                                                     یعد

 نوع ایزوله اوربانب:              فشار منفی:                        یماسی/قطره ای:  

        :............ NICU ............:                             ICU  ............:                                    PICU                                    .............. :ژهیو یها ی ت کل یعداد

   ................: فعال یولوبیکروبیم شگاهیآزماوجود 

 یعداد ذ یره کیت وسایل حفاظت فردی :.....................



 توضیحات روش ارزیابی خیر بلی فعالیت ردیف
در فضای مجزا یفکیک می آیا بیماران سرپایی و بستری اوربانب پب از یریاب،  10

 ؟شوند

  
 مشاهده

 

بیماران مشکوک  یب دار جهت ارزیابی اولیه پزشک به ایاق ایزوله اوربانب و یا  11

 ایاق معاینه ویژه بیماران یب دار ینفسی ارجاع می شوند؟

  
 مشاهده

 

از واحد یریاب به ایاق ایزوله یا معاینه ویژه با رنگ  اکستری   ط سیر بیماران 12

 نشانه گذاری شده است؟

  
 مشاهده

 

 آموزش 2019 جدید ویروس کورونا موارد درمان مدیریت  صو  در پزشکان آیا 13

  اند؟ دیده

 ب ا اوربانب

 سایر ب ا ها

  

 مصاحبه/ مستندات

 

   

عفونی در  /آنکالبه پزشک مت صص مقیمب ا اوربانب بیمارستان دسترسی  14

 مواقع لزوم جهت یعیین یکلیف نهایی بیماران دارد؟    

  
 مشاهده/ مصاحبه

 

دستورالعمل کشوری کورونا ویروس آیا مراجعین و بیماران مشکوک  بر اساس   15

 یر یص/ بستری/ ارجاع می شوند؟( nCoV-2019جدید )

  
 مشاهده

 

که پب از  nCoV-2019کورونا ویروس جدید ) بیماران  مشکوک به عفونت آِیا به  16

ارزیابی پزشک ب ا اوربانب نیاز به بستری ندارد، آموزش مراقبت در منزل 

 داده می شود؟ 

  

/ مستنداتههدمشا  

 

در یریاب ( nCoV-2019کورونا ویروس جدید ) آیا به  بیماران مشکوک  به عفونت 17

 داده می شود؟   طبی ماسک  ب ا اوربانب،

  
 مشاهده

 

مخدود شده   2019آیا مالقات با  بیماران  مشکوک به عفونت کورونا ویروس جدید  18

 است؟ 

  
 مشاهده

 

مشکوک یر یصی در فرم ا تصاصی ثبت و به رابط کنترل آیا مش صات بیمار  19

 داده می شود؟  عفونت بیمارستان 

  
 مشاهده/ مستندات

 

 به میزان کافی در دسترس کارکنان  دمات بهداشتی درمانی موجود است؟  PPEآیا  20

 ب ا اوربانب

 سایر ب ا ها

  

 مشاهده

 

   

ظت فردی متناسب با ارزیابی  طر هر اکادر درمانی در هنگام معاینه از وسایل حف 21

 بیمار استفاده می کنند؟

  
 مشاهده

 

آیا کارکنان   دمات بهداشتی درمانی با  پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی  22

 آشنا هستند؟ 

  
 مشاهده

 

وسایل حفاظت فردی را به  Donning / Doffingآیا کارکنان بهداشتی درمانی  با  23

 نخو صخیح رعایت می نمایند؟ ) در صورت مشاهده(

  
 مشاهده

 

آیا کادر  دمایی از نخوه یمیز نمودن یرشخات  بیماران  مشکوک به عفونت  24

 آگاهی دارند؟  2019کورونا ویروس جدید 

  
 مشاهده

 

آیا کادر  دمایی با نخوه  جمع آوری و دفع ایمن پسماند های پزشکی  بیماران   25

 آگاهی دارند؟ 2019مشکوک به عفونت کورونا ویروس جدید 

  
 مصاحبه

 

آیا  موارد عفونت کورونا ویروس جدید، ر صورت مواجهه شغلی کارکنان باد 26

 آگاهی دارند؟  وضعیت سالمت  ودکارکنان از نخوه  پی گیری 

  
 مصاحبه

 

ی که یماس نزدیک با موارد قطعی رای پی گیری بیماران  و یا افرادآیا استرایژی ب 27

 داشته اند ، در سیستم موجود است؟  2019عفونت کورونا ویروس جدید 

  
 مصاحبه

 

آیا سیستم گزارشدهی فعالی جهت  جمع آوری آمار یجمیعی روزانه در  صو   28

 وجود دارد؟وزارت بهداشت  EOCبیماران مشکوک و قطعی به 

  
 مشاهده/ مستندات

 

 

 امضا:              نام ارزیاب:                                                                                                                                                                                 


