
لمیدر صنعت ف یمنیو ا یسالمت یبرا ییموسسه اروپا  

اروپا لمیف یها ونیسیشبکه کم  
 

 حفاظت از خطر
یلمبرداریدر طول ف  SARS-COV-2 تیسرا  

یمنیا یقواعد اساس  
 

.شود یاز سر گرفته م لمیف دینامه دولت ، تول نییبراساس آ یاضطرار تیوضع انیپس از پا     
 

از انتقال  یریشگیجهت پ یو سازمان یاقدامات فن نییو تع صیتشخ یراب یاساس یسند روشها نیدر ا   
 ستیرو با نیرا دارد، از ا شیخاص خو یها یژگیو یلمبرداریهر پروژه ف.  ارائه شده است یماریب

.خاص قبل از شروع کار برقرار شوند سکیبر ر یمبتن یمنیا یارهایمع  
 
 

مقدمه ادداشتی  
 

حداقل در  ،یکمتر زانیدولت ، خطر عفونت، هرچند به م رانهیشگیاقدامات پخاتمه  ایپس از کاهش  یـ   حت
. اول همچنان ادامه خواهد داشت یهفته ها و ماه ها  

 
. پروژه شرکت داشته باشند نیاز اپراتورها همزمان در چند یاست که برخ جیرا یلمبرداریـ   در طول ف

.بسته است یدیتول یها تیاز فعال ترشیب یلمبرداریف دیتول نی، خطر ابتال در ح نیبنابرا  
 

کشد و با  یهفته طول م ۶تا  ۳وجود داشته باشد ،  یتر یعوارض جد نکهی، مگر ا یـ   درمان احتمال
.گرفته شود یجد دیتواند کل پروژه را به خطر اندازد و با یم نیا. همراه است یمحل نهیاقدامات قرنط  

 
و  سکیمفصل از ر لیتحل کیاز  یبخش دیبا یمسر یماریوط به بمرب ریو اتخاذ تداب سکهایر یابیـ   ارز

عضو،  یکشورها یاروپا برا هیطبق قانون اتحاد. )باشد  ۹۹ـ۳۹۳اروپا  یمنیهماهنگ با دستورالعمل ا
 نیا اتیرو، مشورت در مورد محتو نیاز ا. از کشورها متفاوت باشند یممکن است در برخ یمنیمقررات ا

و   یدر ضمن مشمول بررس لیتحل نیا(. باشد یو سالمت هر کشور مهم م یمنیا مجاز نیسند با متخصص
.کار است یبازرس یکنترل توسط  ارگانها  

 
از خدمات . دیکن نییرا تع یو سازمان ی، سپس اقدامات فن دیرا دنبال کن سکیر یابیارز یـ   روشها

.دیاستفاده کن طیمتخصصان واجد شرا  
 
 

شده هیتوص یاساس یارهایـ مع منیا یلمبرداریده فرمان ف  
 

مرتبط  یو حرفه ها یگریباز مربوط به یتست ها. ۱ـ     

خود را  یسالمت تیوضع دیدر تماس هستند با گرانیکه با باز  رهیغ یبدلکارها و اپراتورها گران،یباز هیکل
اشند، نه  به صورت سواب ب دیپزشکان با هیتست ها طبق توص. ثابت کنند یمنف«  2-کوو-سارس»با تست 
.برخوردار هستند ینییاز اعتبار پا رکه در حال حاض عیسر یتست ها         



 بندیپا نهیقرنط نی، به قوانشیپس از آزما گرانیاست که باز یتست ها معتبر بمانند ، ضرور نکهیا یبرا   
.شامل انجام تست باشد یلمبرداریف یزی، مهم است که برنامه ر نهیزم نیدر ا. باشند  

 
گرانیباز ـ    a 
تحت  کسانیبطور  دیبا رندیگ یکه در صحنه  کنار هم قرار م ژهیو یبدلکاران و جلوه ها گران،یباز
.کنند یرویپ نیو از قوان رندیقرار بگ شیآزما  

 
گریبدون باز یلشکرها در صحنه ها یاهیـ   س  b 
.یلمبرداریز هنگام ضبط و فبپوشند، به ج ماسک صورتخود را داشته باشند و  ییگرد هما یفضا دیآنها با  

 
گریبا باز یلشکرها در صحنه ها یاهیـ   س  c 

داشته  ازیمتر ن 2کمتر از  یبه فاصله ها یلمبرداریچنانکه  ف گران،یلشکرها در صحنه همراه با باز یاهیس
.رندیلشکرها فاصله بگ یاهیس ریو از سا رندیقرار بگ شیتحت آزما گرانیمانند باز قا  یدق دیباشد، با  

 
نهیقرنط نیقوان تیبه همراه رعا یتست منف  d ـ   

 یبرا  ماسک صورت نیگزیتواند جا یدر صورت لزوم،  م نه،یقرنط نیقوان تیبه همراه رعا یتست منف
 رایحاصل شود ز نانیافراد اطم نیشود با انجام تست از سالمت ا یم هیتوص. گروه باشد یدیکل یاعضا
.ندازدیتواند کل پروژه را به خطر ب یم  یردارلمبیآنها از ف  یاحتمال تیمحروم  

 

شیو آرا میـ  گر  e 
بدلکاران، جلوه  گران،یباز یرا برا شیاز لوازم آرا یبه طور جداگانه مجموعه ا دیبا مورهایو گر شگرانیآرا

 یجداگانه برا نیوهمچن گرانیدر صحنه همراه با باز یلشکرها یاهیگروه و س یدیکل یاعضا ژه،یو یها

دستگاه تنفس و دستکش  دنیملزم به پوش نیآنها همچن. داشته باشند گریدر صحنه  بدون باز یلشکرها یاهیس

 یرا برا یجداگانه ا یمورهایو گر شگرانیکه آرا دیشود در نظر داشته باش یم هیتوص. محافظ هستند یها

.دیریلشکرها در نظر بگ یاهیو س گرانیباز  

 
 

یشخص یحفاظت زاتیتجه. ۲ـ     
 یمحافظت م گرانیاز د)ماسک صورت :  کرد میتوان به سه دسته تقس یرا م یاساس یحفاظت زاتیتجه
  یکیالست یو دستکش ها( تواند عفونت را گسترش دهد یمحافظت از پوشنده ، اما م)، دستگاه تنفس ( کند
.التکس  ای  

کرد ستیچه با  
 

یزاتیچه نوع تجهـ     a 
 یبرا دیبرقرار کن یستمیسپس س.  کرد دیاستفاده خواه یشخص یفاظتح زاتیکه از چه نوع تجه دیکن نییتع

زاتیتجه نیا یو نظارت بر استفاده حتم ضیتعو ه،یته  

 
ماسک صورتـ     b 
هر عضو گروه، اعم از افراد حاضر در  یدر روز، به ازا یلمبرداریساعت  ف ۳2 یماسک برا ۴تعداد 

.دیخارج از صحنه، حساب کن مانکارانیصحنه و پ  
 

بازدم لتریمحافظ با ف ماسک مهینـ     c 
استنشاق و  لتریماسک محافظ  با ف مهین کیو خدمه ،  گرانیباز یصورت برا یماسک ها یبرا ینیگزیجا

شده ، استاندارد  یضد عفون یقابل شست و شو ، ماسک ها یلترهایتنفس راحت تر ، ف)بازدم است 



 یم وامد یشتریآن به مدت ب دنیاتورها هنگام پوشو  اپر ۳ یاف اف پ یمحافظت باالتر از ماسک ها
که در  یلمبرداریف یکمتر است ، به خصوص با در نظر گرفتن مدت طوالن نهیهز یبه معنا نیا(. آورند

.است شیپ  
 

 d  یدستگاه تنفس مصنوعـ   
جه ، در در ۳یاز نوع  اف اف پ حایترج ،یتنفس مصنوع یبه منظور محافظت از كل خدمه ، دستگاه ها

.منفي هستند، پوشیده شود« 2-کوو-سارس»كه  داراي  آزمایش   ییاول توسط بازیگران و اپراتورها  
 

 e  یو باکتر روسیمحافظ در برابر و یدستکش هاـ  
 یسطوح خطرناک. محافظ استفاده کنند یاز دستکش ها دیساخت و ساز با نیپشت صحنه و مسئول یاپراتورها

  میکن یم هیمحل کار توص یضد عفون یبرا. شوند یضد عفون دیا دارند باامکان لمس آن ر گرانیکه باز

شوند، و در  ستخدامساخت و ساز ا نیپشت صحنه  و مسئول یاز اپراتورها یبانیپشت یکارگران موقت برا

.مراجعه شود یتخصص یبزرگتر به شرکت ها یپروژه ها  

 

 f  گرید یحرفه ها یمحافظ برا یدستکش هاـ  
( رهیتدارکات، راننده ها  و غ نیبه طور مثال مسئول)شوند  یخارج م یلمبرداریکه از محل فخدمه  یاعضا

.شود یریجلوگ یلمبرداریف هیناح یبه دستکش محافظ مجهز شوند تا از آلودگ دیبا  
 
 

یشخص یضد عفون. ۳ـ     
است تیحائز اهم یلمبرداریدر هنگام ف یبهداشت شخص نیقوان تیرعا  

 
یاتزیچه نوع تجهـ     a 

که از چه  دیکن نییتع. شود یهم اعمال م نجایانجام شد در ا یشخص یحفاظت زاتیتجه یکه برا یهمان روش

و نظارت بر استفاده  ضیتعو ه،یته یبرا دیبرقرار کن یستمیسپس س.  کرد دیاستفاده خواه یزاتینوع تجه

.زاتیتجه نیا یحتم  

 
یشخص یضد عفونـ     b 

 یبطر ای ،یبیکننده ج یدستمال مرطوب ضدعفون دیخدمه با یه باشد، اعضاگسترد یلمبرداریاگر صحنه ف
مجبور به ترک  یلمبرداریهمراه خود حمل کنند تا در هنگام ف ،یکننده شخص یضدعفون یتریل یلیم ۳۳

.نشوند یصحنه و مراجعه به غرفه ضدعفون  
 

دست یغرفه ضد عفونـ     c 
ست  کیو نزد یکار ،ییرایاماکن  پذ یکیدر نزد دیبا کننده دست یمجهز به  ژل ضد عفون ییغرفه ها

.مقرر شوند یلمبرداریف  
 

 d  اماکن یضد عفونـ  
فضا  یاز مردم ، ضد عفون ییبا غلظت باال یدر شهر و در اماکن ،یعموم یفضا کیدر  یلمبرداریهنگام ف
.بزرگ داتیتول یشود، خصوصا  برا یم هیتوص یسم پاش قیاز طر  

 
 e  رهیو غ هینقل لیر وساد یلمبرداریفـ  

.کند نیرا تضم گرانیو ناوگان حامل خدمه و باز هینقل لیهمه وسا یضد عفون دیبا دیتول  
 
 



محل کار یضد عفونـ    f 
خود را  یها یو صندل یکار یها ستگاهیا دیو لباس با شی، بخش آرا یدر اماکن خارج یلمبرداریهنگام ف

.کنند یضد عفون گرانیباز یبرا  
 

لباس یضد عفونـ    g 

.دارد  سکیفرد مسئول از ر یابیبه ارز یفرکانس آن بستگ. شوند  یمهم است که لباس ها منظم ضدعفون  
 
 

در محل یسازمانده. ۴ـ     
 یعموم یفضا کیاستفاده از مکان ها در  یرا برا یشتریب یاول ـ  فضا یدر ماه ها ژهیالزم است ـ به و

 دیهمزمان ، با(. دیتوجه کن  2به بند )باشد  ریخدمه امکان پذ نیماب یمنیتا حفظ  فاصله ا د،یریدر نظر بگ
شود به  یم هیتوص. رندیفاصله بگ گریکدیغذا خوردن  خدمه در نظر گرفت  تا بتوانند از  یبرا یکاف یفضا
.داده شود تیاستاندارد اولو یها مکتیاز ن شیقابل حمل ب یها یصندل  

 
خدمه خاص یگروه ها کیتفکـ     a 
خدمه جدا  هیاز بق دیآنها دشوار است، با ینیگزیکه جا یگرید یو حرفه ها گرانیخدمه ، باز یاصل یاعضا
(. مجزا داشته باشند یها سی، محل غذا و سرو شیاتاق لباس ، اتاق آرا دیبه عنوان مثال آنها با)باشند 

  سکیفرد مسئول از ر یابیزبه ار یاقدامات خاص ممکن است از پروژه به پروژه متفاوت باشند و بستگ
.دارند  

 
نقاط حمل و نقلـ     b 
خارج از  سیکنندگان سرو نیتأم یبرا  یا ژهینقاط  حمل و نقل و  میکن یم هیبزرگ توص یپروژه ها یبرا
.مواد حمل شده، اختصاص داده شود یبا امکان ضدعفون ،یلمبرداریف پیاک  

 
 

دما یریاندازه گ. ۵ـ     
 ،یلمبرداریو قبل از ورود به محل ف یلمبرداریقبل از شروع روز ف گرانیه  و بازبدن هر عضو خدم یدما
شود به  یکه به گروه اضافه م یدیهر عضو جد نیبه همچن. شود یریبا دماسنج از راه دور اندازه گ دیبا

.هر کشور است اصخ یبدن مطابق با مقررات بهداشت یدما تیمحدود. شود یدماسنج ستیمحض ورود با  
 
 

ییرایپذ. ۶   ـ  
شده و هر عضو گروه پس  ییرایپذ یجداگانه انفراد یو در بسته بند  یاوو کیت وهیالزم است كه غذا به ش

کند  تیرا رعا یو مقررات فاصله اجتماع  دور شود، ییرایخود از غرفٔه  پذ یگرفتن بسته غذا لیاز تحو
هنگام غذا خوردن  دمهخ یجهت اعضا نیاز ا(. یاصل یوعده ها نیاسنک ما ب ییرایدر طول پذ نیهمچن)
اگر تمام وعده . کنند یرویپ  یبرخوردار باشند تا بتوانند از مقررات فاصله اجتماع یکاف یاز فضا ستیبا
 کیاز  شیبه داشتن ب یازیشوند ، ن یبه طور جداگانه بسته بند یاصل ییغذا یاز جمله وعده ها ییغذا یها

.ستین ییرایمکان پذ  
 
 

مکان تیامن نیتام. ۷ـ     
.شود یم میتقس دیجد یمکان ها یو جستجو یلمبرداریمکان ف تیامن نیبه تام  

 



یلمبرداریف نیدر حـ     a 
کامل مکان  نهیقرنط یو مطمئن داریپا یتیامن ستمیس ستی، با رمجازیاز ورود افراد غ یریجلوگ یبرا
.کند نیرا تضم یلمبرداریف  
 

دیتول شیپ نیدر حـ     b 
آلوده فرض شوند  ستیمکان ها با نیا ،یلمبرداریف یبرا یاحتمال یمکان ها یو جستجو دیتول شیپ  نیدر ح

. کنند تیرا رعا یشخص ی، و خدمه موظف اند مقررات حفاظت(شده باشند یضدعفون شیاز پ نکهیمگر ا)
.دارند  سکیفرد مسئول از ر یابیبه ارز یمقررات بستگ نیا اتیخصوص  

 
 

مدارک الزم. ۸ـ     
کنندگان  نیرا از تأم  یابیارز نیخود انجام دهد، و ا سکیر یابیاقدامات الزم را در ارز دیبا یدیتول هر

.خود توقع داشته باشد یو کاال سیسرو  
 

تماس  لمیف یپروژه ها یمنیا ییاروپا یتویبا انست دیتوان ی، م دیدار ازیبه کمک ن سکیر یابیارز یاگر برا
.دیریو سالمت  در کشور خود تماس بگ یمنیامتخصص مجاز  کیبا  ای دیریبگ  

 
با خطرات و اقدامات مربوط به  دیبا یفرع مانکارانیپو  دیتول نی، مسئول یلمبرداریقبل از شروع ف

شود، به طور  دییتأ یبه صورت کتب دیبا ییآشنا نیا. آشنا شوند( نه تنها از نظر خطر عفونت) یلمبرداریف
.یهیل جلسه توجحضور در طو ستیل یمثال با امضا     

 
 ییدر قراردادها دیبا  «2-کوو-سارس» شاتیو ارائه آزما یاطیموارد احت نیا تیتعهدات مربوط به رعا

خسارت در صورت عدم  تیمسئول ایو  مهیهرگونه جر نیخدمه درج شده  و همچن یبا اعضا یانفراد
.مشخص شود تیرعا  

 
 

رندیقرار بگ یلمبرداریف یدر مکان ها ریمانند ز یاطالعات یشود که تابلوها یم هیتوص  
 

یریگ شیپ  
 

از عفونت یریجلوگ یخوب و مکرر دستها برا یشستشو  
و انداختن دستمال استفاده شده در سطل  ن،یآست ایدهان و دماغ هنگام سرفه و عطسه با دستمال پوشاندن   
از لمس چشم و دماغ و دهان با دست نشستهاجتناب   

و سطوح مورد لمس مکرر افراد اءیم اشمتداو یو ضد عفون یزگیپاک  
 

اقدامات  یادآوریاست ،  یدمینسبت به  دوره ماقبل اپ دیدر پروسه تول یتحول اساس کی نیا نکهیبا توجه به ا

.فرم مهم است نیدر ا  

 

 

یلمبرداریدر طول ف تیریمد. ۹ـ     
 ای لم،یف یمنیپزشك متخصص اتوسط   دیبا یاحتمال یاز هرگونه آلودگ یریجلوگ یاقدامات اتخاذ شده برا

و نظارت بر  یهماهنگ تیانجام شود، كه مسئول دهیشخص مجاز آموزش د ای  ،یشغل یمنیبهداشت و ا ریمد
.را بر عهده داشته باشد یاقدامات ضد عفون  



 
ها عبارتند از تیهماهنگ کننده از نظر صالح نیمسئول نیتفاوت ب  

 
لمیف یمنیمتخصصان اـ     a 

از  یبر آگاه یهستند که مبتن طیشرکت کرده اند، قادر و واجد شرا سکیر یابیارز یهیتوج آنها در جلسات

 لمنامهیف یازهایمحل کار را با ن یو بهداشت یمنیبطور خالقانه اقدامات ا لم،یف یازهایمشکالت و ن ،یتکنولوژ

نامه  نیر مدارک و تضمکنند و ب یم گهماهن یفرع مانکارانیپ سکیر یابیآنها کار را با ارز. دهند قیتطب

.کنند ینظارت م یمنیپروتکل ا یکتب یها  

 
و بهداشت محل کار یمنیا رانیمدـ     b 
را دارند که  نیا تیصالح. و بهداشت محل کار هستند یمنیا یبرا تیو با صالح طیواجد شرا یافراد

 سکیر یابیارزآنها کار را با . وفق دهند یهنر یها نهیرا به زم یو بهداشت عموم یمنیضوابط ا
.کنند یم نظارت یمنیپروتکل ا یکتب ینامه ها نیکنند و بر مدارک و تضم یهماهنگ م یفرع مانکارانیپ  
 

دیبه عنوان مثال در تول ده،یافراد مجاز آموزش دـ     c 
 یرا مطابق با پروتکل یلمبرداریشده در آغاز ف بیتصو یو  بهداشت یمنیمقررات ا تیآنها فقط مجازند رعا

حاصل  نانیآنها اطم تیاز رعا. ستندیمقررات ن نیا رییآنها مجاز به تغ. کنند نیدارند تضم اریدر اختکه 
.نظارت دارند یو بر مدارك آموزش کنندیم  
 
 

مواد زائد تیریمد. ۱۱ـ     
. خطرناک به حساب آورد یبه عنوان زباله ها دیرا با رهیمصرف ، دستکش و غ کباریصورت  یماسک ها

حمل کرد و  یمحافظت یبا دوام قرار داد، با دستکشها یکیپالست یها سهیدرون ک دیاده شده را بامواد استف 
 یها سهیک دیبا هخدم یاعضا ،یپارچه ا یدر صورت استفاده از ماسک ها. برد نیسپس آنها را از ب

.ته باشندکردن را داش زهیلیامکان جوشاندن آنها به هدف استر نیدر بسته به همراه و همچن یکیپالست  
 
 

 یاتخاذ شده خوددار یتیاز انجام اقدامات امن ایتخلف کرده  یفرع مانکارانیپ ایخدمه  یاز اعضا یکیاگر 
مهم  اریاقدامات بس نیا یکننده از اجرا هیکامل ته تیحما. خواهد شد یمستثن یلمبرداریکرده باشد، از ف

.خواهد بود  
 
 

 چهار نکته اصلی در نتیجه گیری  این سند
 

ورود یداده ها یجمع آور   ـ  a 
سکیر یابیارز یاجراـ     b 
استقرار اقداماتـ     c 
 d  ، کنترل تی، چگونه ، مسئول ی، چه زمان یآنها ـ چه کس یاجرا یبرنامه برا کی جادیاـ  

 
 

 
 
 



 با لمیدر صنعت ف یمنیا ییتوسط مؤسسه اروپا ،یو بصر یکنندگان سمع دیانجمن تول یتذکرنامه برا نیا
.شده است جادیا نیمشاورت متخصص  
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