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راهنمای ایمنی زیستی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به افراد مشکوک یا مبتال به کرونا ویروس جدید 
(COVID_19)

راه انتقال کروناویروس جدید:

راه انتقال اولیه ویروس از طریق تنفس است. ویروس عمدتا از طریق قطرات (Droplets) تنفسی ناشی از سرفه و عطسه  

از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. آئروسل ها نقش کمتری در انتقال ویروس دارند. فاصله ایمن جهت پیشگیری از 
سرایت بیماری حدود ١ تا ۲متر (١٨٠ سانتی متر) میباشد. 

ویروس می تواند از طریق تماس دست آلوده با چشم، بینی و دهان نیز منتقل شود.  

کروناویروس جدید به طور متوسط ۴ تا ٥ روز، و در سرما و رطوبت باال ٩روز روی سطوح بی جان زنده می ماند. ویروس  

میتواند ۴ ساعت بر روی دست زنده بماند. 

در حال حاضر، پیشگیری از طریق خود مراقبتی، رعایت بهداشت فردی، شست و شوی دست و رعایت آداب سرفه و عطسه  

می باشد. 

Patient Under  نکته مهم: رفتار آزمایشگاه با افراد و نمونه های مشکوک به آلودگی با کرونا ویروس، مشابه رفتار با موارد 
Investigation (PUI) یا "بیماران تحت بررسی" می باشد.

 Personal Protective Equipment,(PPE) پوشش ها و وسایل حفاظت فردی

برای کاهش ریسک ابتال به کروناویروس حداقل باید اصول کلی حفاظت و پیشگیری، که امروزه به عنوان روش ها و عملیات 
میکروب شناسی صحیح Good microbiological practice and procedure (GMPP) شناخته می شود، رعایت 
گردد. استفاده از پوشش ها وسایل حفاظت فردی، مهمترین اصل جهت تامین ایمنی و حفظ سالمت کارکنان آزمایشگاه است. 
استفاده از انواع پوششها و وسایل حفاظت فردی باید متناسب با نوع و دامنه فعالیت آزمایشگاه و میزان ریسک فعالیتی که انجام 

می شود، باشد. 

آزمایشگاههای مرجع که با استفاده از روشهای مولکولی، کروناویروس را تشخیص میدهند، ترجیحا سطح ایمنی زیستی +2  

داشته باشند و حین کار از گان coveralls (که می تواند بدون جوراب باشد)، روکش بلند روی کفش، ماسک N95، محافظ 
چشم یا شیلد، دستکش ساق بلند (ترجیحا جنس دستکش ها از جنس نیتریل یا التکس بدون پودر باشد.) استفاده کنند.

بهتر است با در نظر گرفتن ریسک موجود، دو دستکش ( ابتدا دستکش ساق کوتاه و بعد دستکش ساق بلند) پوشیده شود. 

    سطح ایمنی زیستی آزمایشگاههای بیمارستانی که با نمونههای بالینی بیماران مشکوک یا مبتال به کروناویروس جدید کار 

میکنند و خدمات آزمایشگاهی برای مراقبت از این بیماران ارائه میدهند، همان سطح ایمنی زیستی 2 است. آزمایشگاههای 
بیمارستانی نیز باید بسته به مورد و برحسب نیاز، حین کار با نمونه و انجام آزمایش، از کابینت ایمنی بیولوژیک (هود) کالس 



2

دو  و پوشش ها و وسایل حفاظت فردی متناسب استفاده کنند.  این وسایل عبارتند از: گان آستین بلند، دستکش ساق بلند 
(برای قرار گرفتن ساق آن بر روی سر آستین گان)، کفش های رویه بسته، ماسک طبی، عینک ایمنی (یا گاگل) و شیلد صورت. 

برای خونگیری از بیمار مشکوک یا مبتال به کروناویروس در بیمارستان، استفاده از پوشش ها و وسایل حفاظت فردی که در  

پاراگراف باال اشاره شد کافی است، ولی چنانچه نمونه برداری از دستگاه تنفسی فوقانی بیمار مد نظر باشد، از آنجا که حین 
نمونه برداری امکان سرفه و عطسه و تولید آئروسل وجود دارد، این کار باید در یک اتاق با تهویه کافی طبق دستورالعمل 
کشوری انجام شود. حین نمونه برداری از دستگاه تنفس فوقانی، الزم است از گان آستین بلند، دستکش ساق بلند (برای قرار 
گرفتن ساق آن بر روی سرآستین گان)، و همچنین ماسک N95، محافظ چشم یا ترجیحا شیلد، روکش مو، و روکش کفش 

استفاده شود.

باید توجه نمود که وسایل حفاظت تنفسی و ماسک N95 صرفا براساس ارزیابی ریسک و در صورت لزوم باید مورد استفاده 
قرار گیرد. استفاده از ماسک N95 زمانی که در حین انجام امور آزمایشگاهی آئروسل و قطرات آلوده (در خارج از کابینت ایمنی 
بیولوژیک) تولید می شود، ضروری است. مثال حین استفاده از سانتریفوژ، هنگام کار کردن با نمونه هایی که نشت کرده اند، یا 
انجام روش هایی که می تواند باعث پاشیدن مواد آلوده گردد (مانند گذاشتن نمونه ها درکاپ سانتریفوژ و یا در آوردن آنها، خرد 
کردن، ترکیب کردن، همزدن و مخلوط کردن شدید، هموژنیزه کردن و یا بازکردن محفظه های حاوی مواد آلوده که بین فشار 
داخلی آنها و فشارمحیط تفاوت وجود دارد) باید از ماسک N95 استفاده شود. کارکنان بعد از پوشیدن ماسک باید با انجام مانور 
fit test (یا seal-check) از عدم نشت هوا مطمئن شوند. ریش بلند آقایان بدلیل ممانعت در تثبیت ماسک، می تواند کارایی 

ماسک را کاهش دهد.  

وسایل حفاظت فردی باید با کیفیت مطلوب و در اندازههای مناسب برای کارکنان تهیه شوند. 

استفاده درست از وسایل حفاظت فردی و رعایت ترتیب پوشیدن و درآوردن آنها، نقش مهمی در جلوگیری از سرایت آلودگی  

دارد. (به ضمیمه این دستورالعمل در مورد ترتیب و نحوه پوشیدن و در آورن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی مراجعه شود)

وسایل حفاظت فردی که یک بار مصرف نیستند، بعد از هر بار استفاده باید تمیز شده و در صورت آلودگی، با مواد مناسب  

گندزدایی گردند. برای جلوگیری از آلودگی، می توان گان یکبار مصرف را بر روی روپوش آزمایشگاهی پوشید. امحاء پوشش 
ها و وسایل حفاظت فردی نیز باید به روش صحیح (مانند سایر پسماندهای عفونی) انجام شود.

وسایل شخصی مانند زینت آالت به دلیل اینکه عالوه بر امکان آلودگی، ممکن است باعث پارگی دستکش شوند، باید درآورده  

شوند. اگر از حلقه ساده استفاده می شود، الزم است در موقع شستن دست، تمام اطراف و زیر آن به خوبی شسته شود. 

کارکنان خدماتی باید از پوشش ها و وسایل حفاظت فردی مناسب بویژه دستکش الستیکی ضخیم، پیش بند غیر قابل نفوذ  

به مایعات، محافظ چشم و صورت یا شیلد استفاده کنند. همچنین در مورد  نحوه آلودگی زدایی سطوح و تجهیزات،  آموزش 
های الزم را دیده و احراز صالحیت شده باشند.
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مکان کار روی نمونه یا انجام آزمایش 
در مورد فضا و مکان کار روی نمونه یا انجام آزمایش بیماران مشکوک یا مبتال به کروناویروس جدید، با توجه به ارزیابی بیوریسک، 

رعایت نکات زیر الزامی است:

جداسازی کامل فضای فیزیکی کار با نمونه های آلوده، از محل رفت و آمد کارکنان و مراجعین 

تعیین سطح دسترسی و ایجاد محدودیت ورود افراد به این مکان ها 

فراهم نمودن تهویه مطلوب در این مکان ها 



تجهیزات مورد استفاده برای کار روی نمونهها یا انجام آزمایش 

برای کاهش احتمال انتقال آلودگی، در صورت امکان برای آزمایش های روزمره از روش ها و وسایل تشخیصی بر بالین بیمار  

(POCT) استفاه شود.

در صورت امکان بهتر است که از روشهای تشخیصی استفاده کنیم که نیاز به انجام سانتریفوژ نداشته باشند. چنانچه سانتریفوژ  

نمونه ضروری باشد، باید عالوه بر استفاده از لوله های درپیچ دار، از سانتریفوژهای دارای کاپ یا درپوش ایمنی استفاده کرد. 
همچنین باید نمونه ها را در زیر هود (کابینت ایمنی بیولوژیک)، داخل کاپ سانتریفوژ قرار داد و یا از آن خارج نمود.

بعد از سانتریفوژ و یا ورتکس، و به منظور ته نشست آئروسل ها الزمست ١٠ دقیقه صبر کرده و سپس در محفظه را باز نماییم. 

آلودگی زدایی تجهیزات مورد استفاده برای انجام آزمایشهای روزمره بیماران مشکوک یا مبتال به کروناویروس باید انجام شود.  

در آزمایشگاههای مرجع، قبل از شروع کار با نمونه مشکوک به ویروس، باید نمونه در کابینت ایمنی بیولوژیک (که فرآیند  

 (Inactivation) کنترل ونگهداری آن به خوبی اجرا شده باشد) نگهداری شود. هنوز روش قطعی برای غیرفعال کردن
ویروس در نمونه بیماران پیشنهاد نشده است. استفاده از اوره ٥ موالر و حرارت دادن نمونه های تنفسی (تا ۶٠ درجه سانتی 
گراد) می تواند در غیرفعال سازی ویروس موثر باشد ولی باید احتمال تداخل این روش ها، با روش های آزمایشگاهی مد نظر 

قرار گیرد. 
 ضدعفونی، گندزدایی و سترون سازی

ویروس COVID_19 با شست و شوی دست با آب و صابون (با روش صحیح و به مدت ۴٠ تا ۶٠ ثانیه) و استفاده از فرآورده  

های ضد عفونی کننده تجاری با پایه الکلی از بین می رود.

این ویروس به محلول سفید کننده یا محلول هیپوکلریت (بلیچ)، الکل ٧٠ درصد، هیدروژن پراکسید، ترکیبات آمونیوم چهار  

ظرفیتی و ترکیبات فنل حساس است. این ویروس همچنین با اتوکالو کردن، از بین می رود.

جهت گندزدایی سطوح، استفاده از ترکیبات دارای کلر به دلیل ارزان بودن، طیف اثر نسبتاً وسیع و در دسترس بودن توصیه  

می شود، اما کلر دارای اثر خورندگی بر فلزات بوده و باعث ایجاد التهاب در پوست می شود. همچنین در حضور مواد آلی بی 
اثر می گردد. بنابراین رعایت مرحله تمیز نمودن یا (Cleaning) اولیه با استفاده از آب و دترجنت بسیار ضروری می باشد.
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ویروس کرونای جدید در محلول سفید کننده (محلول هیپوکلریت سدیم) که به نسبت ١ به ٥٠ در آب رقیق شده باشد غیرفعال  

میشود. بر حسب میزان و شدت آلودگی از رقت ١ به ١٠٠ محلول سفید کننده نیز می توان استفاده کرد.

برای بی خطر کردن نمونههای بالینی مشکوک به وجود این ویروس، می توان از رقت ١/١٠ محلول سفید کننده (محلول  

هیپوکلریت سدیم) استفاده نمود. 

مدت زمان الزم جهت تاثیر محلول سفید کننده، به مدت ۲٠-١٠ دقیقه می باشد. 

برای سطوحی که در برابر محلول سفید کننده آسیب پذیرند و دچار خوردگی یا تغییر رنگ میشوند، توصیه میشود پس از  

پاک شدن و تمیز نمودن مواد آلوده از روی سطوح، از آب ژاول ١ به ١٠٠ به مدت زمان بیش از ١٠ دقیقه برای گندزدایی 
سطوح استفاده گردد. یا بالفاصله بعد از گندزدایی با محلول سفید کننده، با آب مقطر استریل و الکل ٧٠% ، باقی مانده محلول 

سفید کننده از روی سطوح پاک شود

از اتانول یا ایزوپروپانول ٧٠ درجه نیز میتوان برای آلودگی زدایی سطوح حساس به محلول هیپوکلریت سدیم استفاده نمود.  

برای ضدعفونی وسایل و تجهیزات میتوان از الکل ٧٠ درجه، یا محلول های تجاری مخصوص وسایل و تجهیزات استفاده  

نمود.

جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی ساخت محلولهای ضدعفونی کننده، به دستورالعمل کشوری کروناویروس جدید، مراجعه شود.

(Spill Management) مدیریت رخداد ریختن و پاشیدن مواد آلوده

چنانچه ترشحات تنفسی یا خون فرد مشکوک یا مبتال به کروناویروس، برروی زمین یا سطوح کاری بریزد، مراحل ذیل باید انجام شود:
فوراً همکاران را آگاه کنید تا وارد محل آلوده نشوند. اگر در مکانهای عمومی این اتفاق رخ داده است، مردم را تخلیه  -

کنید.
مسئول ایمنی و سوپروایزر را آگاه نمایید -

- تا زمان خروج از محل، کمتر تنفس کنید. چون کروناویروس جدید از راه تنفس منتقل می شود.
بالفاصله لباس های آلوده خود را درآورید تا آلودگی زدایی شود. -

پنجره ها را ببندید و در صورت وجود تهویه، آن را خاموش کنید. -
در صورت وجود کابینت ایمنی بیولوژیک (هود)، آن را روشن نمایید تا به تخلیه آئروسلها کمک شود. بعدا باید هود،  -

گندزدایی شود. 
با توجه به شدت حادثه، مدتی صبر نموده تا آئروسلها ته نشین شوند. برای ته نشین شدن آئروسلها نیم تا یک ساعت  -

وقت الزم است. 
در صورتی که آزمایشگاه دارای سیستم خروجی مرکزی هوا و کابینت ایمنی بیولوژیک نباشد، باید زمان ورود کارکنان 

به محل، با تاخیر بیشتری انجام شود.
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بعد از طی مدت زمان الزم، پوشش ها و وسایل حفاظت فردی متناسب با ارزیابی بیوریسک را بپوشید. وسایل شخصی  -
مانند زینت آالت، ساعت و غیره را چون عالوه بر امکان آلودگی، ممکن است باعث پارگی دستکش شوند، درآورید. 

در خصوص نحوه صحیح استفاده و ترتیب پوشیدن و درآوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی به مطالب ضمیمه 
مراجعه نمایید.

- محل آلودگی را تا شعاع بیشتری از آنچه که با چشم آلودگی را مشاهده می نمایید، از اطراف تا مرکز محل آلودگی با 
حوله کاغذی، کاغذ جاذب یا تنزیب بپوشانید. 

می توانید از محلول سفید کننده (محلول هیپو کلریت سدیم) ١/١٠ رقیق شده، استفاده کنید. محلولهای تجاری  -
مخصوص مدیریت رخداد ریختن یا پاشیدن مواد آلوده نیز در دسترس میباشد.

- جهت جلوگیری از ایجاد آئروسل، محلول را به مقادیر کم تقسیم نموده و به آرامی از کنارهها به صورت دایرهای و 
سپس از چپ به راست و از باال به پایین به نحوی روی محل بریزید که تمام منطقه را بپوشاند. 

با توجه به نوع محلول گندزدا، مدتی صبر کنید تا به خوبی اثر کند. (حداقل ۲٠ دقیقه) -
- در صورت وجود قطعات شیشه، آنها را به وسیله پنس یا فورسپس، داخل ظروف ایمن (Safety Box) بیندازید. قطعات 

ریز را بوسیله جارو و خاک انداز جمع کنید.
بعد از طی مدت زمان کافی، حولههای کاغذی یا کاغذهای جاذب آلوده را بوسیله پنس یا فورسپس از اطراف به طرف  -
مرکز جمع آوری نموده و آن را در کیسه زباله قابل اتوکالو که دارای برچسب خطر زیستی است، بیندازید. دقت کنید 

که برای جمع کردن آنها از حرکت چرخشی استفاده نکنید چون باعث پخش بیشتر آلودگی می شود.
در صورت لزوم، مجدداً با ماده گندزدا عمل فوق را تکرار نمایید. -

در صورت وجود باقی مانده مایعات، آنها را با کمک تی آب جمع کن و یا بوسیله حوله کاغذی و یا کاغذ جاذب به طور  -
کامل جمع آوری کنید.

تمامی وسایل آلوده و وسایل حفاظت فردی یک بار مصرف را در کیسه اتو کالوی که در سطل در دار مناسب گذاشته  -
شده، بیندازید و در آن را ببندید و آنگاه کیسه را اتوکالو نمایید. در صورتیکه وسایل حفاظت فردی یکبار مصرف نباشد، 

آن را به طریق صحیح گندزدایی نمایید.
اگر مواد آلوده بر روی وسایل و تجهیزات پاشیده شده است، آنها را با حوله کاغذی آغشته به ماده گندزدای مناسب (که  -
اثر سوء بر تجهیزات نداشته باشد) مانند محلولهای تجاری مخصوص وسایل و تجهیزات یا الکل ٧٠ درجه، گندزدایی 

نمایید.
می توانید جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی از ابتدا دو دستکش بپوشید. بدین ترتیب که دستکش خانگی و یا دستکش  -
التکس دیگری، بر روی دستکش التکس زیرین پوشیده و بعد از اتمام کار دستکش رویی را در آورید. دست را با 
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دستکش زیرین در محلول گندزدای مناسب فرو برده و سپس اقدام به در آوردن بقیه پوشش های حفاظتی نموده و در 
انتها طبق روش صحیح، دست ها را بشویید.

نگهداری نمونه ها:
امکانات الزم جهت انبارش امن و ایمن نمونهها باید فراهم گردد. نمونهها باید در ظروف غیرقابل نشت، مقاوم در برابر ضربه، با 

برچسب مشخصات و در محل مناسب قفل دار با توجه به سطح ایمنی زیستی و محدودیت دسترسی نگهداری  شوند. 
انتقال امن و ایمن نمونههای عفونی

نمونه مشکوک یا حاوی ویروس کرونای جدید، در گروه B مواد عفونی قرار میگیرد. بنابراین برای انتخاب ظروف، بسته بندی، نشانه 
گذاری و برچسب گذاری و غیره باید الزامات این گروه از مواد عفونی رعایت گردد.

مشخصات ظروف در بسته بندی گروه  B مواد عفونی : 

محفظه اولیه حاوی نمونه، غیر قابل نفوذ نسبت به مایعات و غیر قابل نشت باشد. -
محفظه ثانویه غیر قابل نفوذ نسبت به مایعات و غیر قابل نشت باشد. -

محفظه بیرونی به اندازه کافی محکم و مقاوم باشد. -

:B عالمت گذاری و برچسب گذاری گروه 

نام و آدرس فرستنده -
نام و آدرس گیرنده -

نام مناسب جهت حمل محموله با توجه به طبقه بندی عوامل خطر بویژه برای انتقال بین المللی نمونه -
Proper Shipping  Name    

Category B-Biological substance
  (UN3373_B برای گروه) UN عالمت شماره -

         در این گروه، برچسب هشدار خطر زیستی مورد نیاز نمی باشد. 

روش استاندارد بسته بندی نمونهها : 

جهت بسته بندی نمونهها طبق شرایط استاندارد، باید از بسته بندی سه الیهای استفاده نمود. -
نمونه باید داخل ظرف یا لوله درپیچ داری که غیر قابل نفوذ به مایعات و غیر قابل نشت باشد، قرار داده شود (نباید از  -

لولههای شیشهای استفاده شود).
برای رفع آلودگی احتمالی، ترجیحا اطراف لوله حاوی نمونه را با ماده گندزدای مناسب مانند محلول سفید کننده با  -

رقت١/١٠ گندزدایی، و یا حداقل با پد الکل ٧٠ درصد آلودگی زدایی شود
جهت آگاهی کارکنان از ریسک کار با این نمونه، باید وجود خطر زیستی به روش مناسب روی لوله ثبت شود (از طریق  -

درج عبارت یا عالمت و غیره). 
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محل اتصال در لوله حاوی نمونه و بدنه لوله با پارافیلم بسته می شود. -
در اطراف محفظه اول، ماده جاذب و ضربه گیر مانند اسفنج، حوله کاغذی، دستمال جاذب و غیره قرار می دهیم. حجم  -

مواد جاذب باید متناسب با حجم نمونه و به میزانی باشد که توانایی جذب تمام آن را داشته باشد.
در صورتی که تعداد لوله های موجود در محفظه اول بیشتر از یک عدد، باشد، باید در هر لوله با پارافیلم بسته شده و  -
سپس دور هر لوله به طور جداگانه، با ماده جاذب و ضربه گیر کافی (مانند اسفنج، حوله کاغذی، دستمال جاذب و غیره) 
پوشانده شود تا در صورت نشت مایع و یا آسیب به لوله ها، مواد آلوده به بیرون نشت ننماید. برای جدا کردن لوله هایی 

که اطراف آن ماده جاذب گذاشته شده، از جداکننده های مقوایی نیز می توان استفاده نمود.
محفظه اول را داخل محفظه دوم مقاومی که غیرقابل نشت و غیرقابل نفوذ به مایعات بوده، قرارمی دهیم. -

- سپس محفظه دوم را داخل محفظه سوم که مقاوم به ضربه و شرایط محیطی نامساعد است قرار می دهیم. معموال 
جهت رعایت زنجیره سرد از Cold  Box (محفظه سرد) به عنوان محفظه سوم استفاده می شود.

با توجه به اینکه ویروس کرونای جدید در گروه B مواد عفونی قرار می گیرد، می توان از محفظه های تجاری حمل  -
مواد عفونی گروه B، استفاده نمود. مدت زمان حفظ زنجیره سرد در بسته بندی باید متناسب با بعد مسافت ارسال 

نمونه باشد.

نکات مهم در مورد انتقال نمونهها:  

سیستم و فرایندهای کامال مشخص، برای انتقال نمونه های مشکوک به آلودگی به کروناویروس باید موجود باشد و  -
افراد مسئول انجام این فرآیندها آموزش های الزم را دیده و مهارت انجام وظایف محوله را داشته باشند.

در صورت انتقال نمونه ها در داخل یک آزمایشگاه یا ساختمان های واقع در یک مکان، باید محفظه حاوی نمونه را،  -
جهت جلوگیری از آسیب احتمالی و نشت و پاشیدن مواد آلوده، در محفظه دومی قرار داد و سپس منتقل نمود. 

انتقال نمونه های عفونی به صورت شخصی (مسافری هوایی) کامالً غیر قانونی می باشد. -
در صورت آسیب دیدن بسته بندی و یا نشت مواد باید فوراً به مسئولین مربوطه (ارسال کننده و مسئولین نقل و انتقال)  -

اطالع داد.
زمانی مسئولیت ارسال کننده نمونه به پایان می رسد که نمونه عفونی تحت شرایط استاندارد منتقل شده و ارسال  -

کننده از دریافت آن توسط گیرنده مطمئن شود.
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در اشکال زیر نحوه بسته بندی سه الیهای را در گروه B مواد عفونی مشاهده مینمایید.

مدیریت پسماند:
مدیریت پسماند باید بر اساس دستورالعمل مدیریت پسماندهای عفونی انجام پذیرد.
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شخص مسئول جمع آوری پسماند باید از پوششها و وسایل حفاظت فردی متناسب استفاده کند. -
پسماند باید در کیسههای مخصوص دفع پسماند عفونی زرد و ترجیحا جدا از دیگر پسماندهای آزمایشگاهی جمع  -

آوری شوند. 
کیسه نباید بیش از نصف ظرفیت خود پر شود. -

کیسه پسماند زرد رنگ را با استفاده از چسب پهن ببندید.  -
کیسه در بسته باید داخل کیسه مخصوص اتوکالو قرار داده شود.  -

در کیسهها باید طوری بسته شود که بخار به خوبی در آن نفوذ کند. -

الزم است اطمینان حاصل شود که این پسماندها بازیافت نمی شوند. -
ضرورت دارد با استفاده از اندیکاتور شیمیایی و بیولوژیک مناسب و معتبر از صحت عملکرد اتوکالو اطمینان حاصل  -

شود.
کلیه پسماندهای تیز و برنده باید در ظروف ایمن(Safety Box)  قرار داده شوند. در صورت استفاده از سوزن و  -
سرنگ، ترجیحا سرنگها نیز همراه وسایل تیز و برنده داخل ظروف ایمن قرار گیرد. همچنین پسماندها حداکثر تا سه 

چهارم حجم ظرف، جمع آوری شده و قبل از دفع، اتوکالو و سپس به طریق ایمن امحاء گردند. 
- شرایط دما و زمان مورد استفاده در اتوکالو برای بی خطرسازی، حداقل نیم ساعت و ترجیحا یک ساعت در ١۲١ 

درجه سانتی گراد و فشار ١٥ پوند بر اینچ مربع (PSI) است.

                                                                                                    آزمایشگاه مرجع سالمت

                                                                                                     اسفند ماه ١٣٩٨
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استفاده از پوشش ها و وسایل حفاظت فردی و نحوه پوشیدن و در آوردن آنها

مراحل پوشیدن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در سطح ۲ ایمنی زیستی

گان -۱

ماسک -۲

عینک ایمنی و یا شیلد صورت -۳

دستکش -۴
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مراحل در آوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در سطح ۲ ایمنی زیستی

دستکش -۱

عینک ایمنی یا شیلد -۲

گان -۳

ماسک -۴

شستن دست -۵
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روش دیگر در آوردن پوشش ها و وسایل حفاظت فردی در سطح ۲ ایمنی زیستی

گان -۱

دستکش -۲

عینک ایمنی یا شیلد -۳

ماسک -۴

شستن دست -۵
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مراحل در آوردن دستکش

در ابتدا با کمک دست راست، کف و قسمت باالی دستکش دست 
چپ را گرفته و آن را در حالت پشت و رو، از دست خارج نموده و 
دستکش دست چپ را در کف دست راست جمع کرده و نگه می 

داریم. سپس با کمک دو انگشت دست چپ(انگشت اشاره و 
انگشت کناری آن) قسمت زیرین دهانه دستکش دست راست را 

گرفته و آن را بر روی دستکشی که در وسط دست نگه داشته ایم، 
بر می گردانیم و با نوک انگشت دست چپ قسمت داخلی 

دستکش را گرفته و در کیسه مخصوص جمع آوری پسماند می 
اندازیم
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