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  ۱۳۹۹ اردیبهشت

 های کاریدر محیط ۱۹-شناسایی، تجزیه و تحلیل، و مدیریت ریسک بیماری کووید 

 دکتر علی خوانین ، دکتر سید باقر مرتضوی حسن اصیلیان، دکتر 

 مدیحهمکاری: دکتر عمران ابا 

 مدرس تیدانشگاه تربی کار، دانشکده علوم پزشکی، منیو ا یابهداشت حرفه یگروه مهندس 

asilia_h@modares.ac.ir 

 مقدمه

 و اقتصادی ابعاد مختلف جوامع از جمله نظام سالمتی، جهان سراسردر  19-ی کوویدماریبپاندمی توجه به  با

آن  تبعبهو  عتیهای شغلی و صنمحیط ،وکارکسببر  تواندبه سه شیوه میاین بیماری تحت تاثیر قرار گرفته است.  هاآن

 مواجهه سکیر یابیرزا رد انیکمک به کارفرما یبرا هاهیاز توص یامجموعه در این راهنما .باشد رگذاریتأثجوامع  بر اقتصاد

سند  نیا. ستاشده کار ارائه  طیدر مح19-مقابله با کوویدو  یریگشیپجهت  مناسب یهابرنامه نییو تعنیروهای کاری 

 . باشدمی قابل کاربرد یکار یهاطیمح هیکل یمواجهه افراد بوده و برا سکیر هیبر پا

 شناسایی خطر

کارکنان نیز  وآمدرفتهای بیرون و مسیرهای کار، باید محیطمحیطدر ارزیابی ریسک مواجهه کارکنان عالوه بر 

ی دقیق از خطر، با های کنترل عفونت را بر اساس یک ارزیابدر نظر گرفته شود. به همین دلیل کارفرمایان باید استراتژی

تطبیق  (PPE) فردی های کار ایمن و تجهیزات حفاظتهای مهندسی و مدیریتی، رویهمناسب کنترل استفاده از ترکیب

 عمل آید.جلوگیری به جدیدبا عوامل خطر مانند آلودگی با کروناویروس دهند تا از مواجهه کارکنان

 ی کارکنان در معرض مواجهه با ویروسبندطبقهریسک و  لیوتحلهیتجز

شیوع این  زمان در، 19-کننده بیماری کوویدجدید، عامل ایجاد کروناویروسریسک مواجهه شغلی کارکنان با 

 بهداشت و ایمنى سازمانمتفاوت است.  ،(متر دو ریز) سایرین با کینزد تماس به ازینبیماری بسته به نوع صنعت، شغل و 

یلی باال خشامل ریسک پایین)احتیاط(، متوسط، باال و  چهار سطح ریسک به از نظرشاغل را م ،آمریکا (OSHA) شغلى

 . رندیگیتا متوسط قرار م نییپا یکارکنان در گروه مواجهات شغل شتریکرده است. ب یبندطبقه

شماره جدول کار، آگاه باشند. شان در محیطکارکنان باید از سطح ریسک مواجهه مرتبط با وظایف پیام به عموم مردم:

.دهدرا نشان می روسیدر معرض مواجهه با و کنانکار یبندطبقه، 1
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  ۱۳۹۹ اردیبهشت

  روسیدر معرض مواجهه با و کنانکار یبندطبقه -۱ شماره جدول 

 باال خیلی و باال مواجهه ریسک متوسط مواجهه ریسک (احتیاط) پایین مواجهه ریسک

 و همکاران با تماس حداقل که کارکنانی

 (اداری کارکنان) دارند را مردم عموم

، مردم عموم با زیاد تعامالت با کارکنان

، هارستوران مدرسه، در که افرادی مانند

قلحمل ، هافروشییییخرده  و عمومیون

های پرتردد مسییافرتی ویا سییایر محیط

 کنند.کار می

شتی هایمراقبت هایبخش کارکنان  بهدا

 افراد یا و بیماران به که افرادی بخصییو 

ماری، به مشیییکو   رسیییانیخدمات بی

 .کنندمی

باشییند، لذا این های غیرپزشییکی میحوزهبا توجه به اینکه مخاطب این نوشییتار، عموم جامعه و کارفرمایان در 

شتار در ادامه بر پیش سک در محیطنو سک پایین و متوسط گیری، کنترل و مدیریت ری الزم . تکیه داردهای کاری با ری

  گیرانه خود را شروع نمایند.ها، اقدامات پیشدر محل فعالیت آن 19-است که کارفرمایان قبل از شیوع بیماری کووید

 های شغلی عبارتند از:در محیط 19 -دویو پاسخ به کو یریگشیپ تیریمد یبرا یضروراقدامات 

 قبل از تهیه چنین طرحی، همه الزامات ضروری است که کارفرمایان :طرح آمادگی و پاسخ به بیماریداشتن  .1

موارد زیر  شامل الزامات این .دنو در طرح خود وارد نمای نمودهباالدستی در خصو  کنترل و مدیریت بیماری را بررسی 

 :باشدمی

  آنمنابع ورود ویروس به محیط کار و نحوه ورود الف( شناسایی 

 و جامعه  و ...( خانواده وجود افراد بیمار درمانند در منزل کارکنان ) یشغلریغریسک فاکتورهای ب( تشخیص 

 ای(های زمینهمسن و یا دارای بیماری شناسایی افراد کارکنان دارای ریسک فاکتورهای فردی باالتر)ج( شناسایی 

 باال موارد در  شدهییشناساهای های ضروری برای هر یک از ریسککنترلد( تعیین 

ستگیری از عفونت مانند اقدامات اولیه پیشه( انجام  شوی مداوم و مرتب د شست ؛ به همین منظور نیاز هاالزام به 

شود؛  شوی مداوم تامین  ست ش ست که امکانات   ارائه قیاز طرشوند، می 19-کارکنانی که مبتال به بیماری کوویدا

 یتنفسیی هایکتیات تیرعای، جهت ماندن در منزل تشییویق شییوند. الزم همانند مرخصیی یهامشییو  و التیتسییه

شاندن دهان و ب ستمال نیتأمی(، نی)پو سطل یکاغذد سمتو  محل فعالیت، فراهم آوردن  مختلف یهازبانه در ق

 ها. تیضع ممنوعی و وانجام دورکار امکان

پس از انجام اقدامات اولیه  که است الزم انیکارفرما :تشخیص فوری و جداسازی افراد بیمار در محیط کار .2

د. تشخیص و ندر محیط کار تدوین نمای و جداسازی فوری افراد بیمار شناساییهای مشخصی برای بهداشتی، پروتکل

 شود.محسوب میبیماری در محیط کار  شگستر جلوگیری ازجهت افراد بیمار یکی از عناصر کلیدی  سریعجداسازی 
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  ۱۳۹۹ اردیبهشت

چنین الزم است که هم. پایشی مشارکت نمایندهای خوددر برنامهباید تشویق شوند که کارکنان  پیام به مدیران: 

. گرددتعیین  دارای عالئمافراد آلوده یا  یجداسازی فور و عالئمبیماری یا بروز  سریعروش مشخصی برای گزارش 

به منطقه جداسازی ده عداد افراد وارد شتجهت نگهداری افراد آلوده، مکان مشخصی دور از سایر افراد تعیین شود و 

را ( دو متر) رند، فاصله فیزیکیکارکنانی که در نزدیکی افراد آلوده قرار دا ؛ ضمناًحداقل باشدافراد مظنون یا بیمار 

بیمار  افرادکلیه . ضروری است که شوندریسک ابتالی باال محسوب میجزء گروه با افراد  این گروه از رعایت نمایند؛

بهداشتی یا جراحی با  هایتوجه شود که ماسک .خود را با ماسک بپوشانند بالفاصله ناحیه تنفسی ،یا دارای عالمت

 (.2 شماره جدول) شوندن های مربوط به وسایل حفاظت فردی اشتباه گرفتهماسک

 هاماسک ریسا با یجراح ماسک سهیمقا -2 شماره جدول

 هاسایر ماسک Surgical یا جراحی ماسک

 حاوی ترشحات برابر در حفاظت جهت کنانکار توسط قابل استفاده

 عفونی عوامل

فاده بل اسیییت مار افراد توسیییط قا انتشیییار  از جلوگیری جهت بی

 شوند.می منتشر بزرگ قطرات واسطهبه که تنفسی هایعفونت

ستفاده سط قابل ا  مکان کردنآلوده از گیریپیش جهت جراحان تو

 جراحی

 استنشا  برابر در حفاظت جهت کنانکار توسط قابل استفاده

 عفونی عوامل انتقال قابلیت که یهوابرد ذرات مانند ریز،ذرات

 باشند.را دارا می

 وجود و صییورت برروی مناسییب قرارگیری عدم علتبه اسییت ممکن

انتقال  هوابرد ذرات برابر در را کافی حفاظت ماسک، اطراف از نشتی

 .نکنند ایجاد عفونی، را عوامل دهنده

 مواد با فیلترهایی دارای بایسییتی شییود، واقع مؤثر اینکه برای

سب سط (بهتر یا و N95 مانند)منا شند که تو  تائید NIOSH با

 روی بر محکم طوربه باید باید هاماسیییک این. دنباشییی شیییده

 .باشند نداشته نشتی و شوند گرفته قرار صورت

یاز بدون فردی هر توسیییط دنتوانمی هاماسیییک این  آموزش به ن

 .شوند استفاده تخصصی

ستفاده، برای ست، آموزش نیازمند ا ست انجام در  قرارگیری ت

 فشییار و مثبت فشییار تسییت) صییورت روی بر دقیق و مناسییب

 از حفاظت برنامه یک باید کارفرما چنینهم باشییند.می (منفی

 اسییتانداردهای بر منطبق که کند ایجاد تنفسییی سیییسییتم

 .باشد OSHA تنفسی سیستم از حفاظت

 مناسییب، پزشییکی هایپایش و ها دارای ارزیابیاین ماسییک .شوند انداخته دور استفاده از بعد مناسب طوربه باید

 صییالحیت دارای فرد یک توسییط نظارت و نمودن قابلیت تمیز

 .باشندمی علمی
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  ۱۳۹۹ اردیبهشت

 ها در محیط کاراجرای کنترل

توان در شرایطی که نمی .از محیط کار است عوامل خطرسازبهترین روش کنترل خطرات، حذف سیستماتیک 

مدیریتی و حفاظت  هایکنترلهای مهندسی، شامل کنترل ،روش حفاظت، به ترتیب اولویت نیمؤثرترخطر را حذف کرد، 

 باشد.فردی می

 یکار یهاطیاست. در مح یکارکنان از خطرات شغل یشامل جداساز این نوع کنترل ی:مهندس یهاکنترل

 نیترصرفههشود. این نوع کنترل، بمیسبب کاهش مواجهه با خطرات  بدون تکیه بر رفتار کارکنان، ،هااز کنترل نوع نیا

با راندمان باال  ییلترهاینصب فعبارتند از:  19-دویکوی برا یمهندس یهاکنترلبرخی از شوند. یها محسوب منوع کنترل

برای  یکیشفاف پالست یهاحفاظمثل  یکیزینصب موانع فی، کار یهاطیمحدر  هینرخ تهو شیافزا، هیتهو یهاستمیدر س

 .  ژهیو یهاطیمح یبرخ یخا  برا یفشار منف یهاهیتهو ،عطسه

 یانکارفرما ایاقدامات توسط کارکنان  یکسریانجام  ازمندین یتیریمدی هاکنترلی: تیریمد یهاکنترل 

ی برا ییو اجرا یاتیعمل یهاروش ای هایگذاراستیسدر مقررات و  رییشامل تغ یتیریمد یها، کنترل. نوعاًباشندمی

 قیتشو :از اندعبارت 19-کویودمقابله با  یبرا یتیریمد یهاکنترل یی ازهامواجهات با خطرات هستند. مثال کاهش

، به مناطق آلوده یرضروریغ یهاحذف مسافرتافراد،  کاهش مواجهات چهره به چهره، ماندن در خانه یبرا ماریکارکنان ب

 ی. کارمنیاقدامات ا، آموزش مداوم کارکنان

 حالنیباادارند،  یشتریب یاثربخش یماریدر کنترل ب یتیریو مد یمهندس یهاکنترل اگرچهی: حفاظت فرد

استفاده به این نکته دقت نمود که  دیبا جهت کاهش موجهات شغلی مورد نیاز است. یحفاظت فرد زاتیاز تجه استفاده

توان به از وسایل مفید در حفاظت فردی میشود.  یکنترل یهانهیگز ریساجایگزین  دینبا یحفاظت فرد زاتیاز تجه

حفاظت  زاتیتجهتمام  ی اشاره نمود.تنفس حفاظت لیوسا ریسایا صورت، ماسک و  حفاظمحافظ )گاگل(، نکیدستکش، ع

تست  یادوره صورتبهو  مناسب بودهفرد  یبراو  کارکنان انتخاب شوند دیتهد سکیبر اساس سطح رباید  یفرد

 . انجام شود هاآن یبراتناسب)فیت( 

 نییپا سکیکارکنان با ر یبرا یاقدامات حفاظت

 سکیکه در بخش مراحل کاهش ر یدارند، اقدامات کل نییپا یمواجهه شغل سکیکه سطح ر یکارکنان یبرا

اقدامات  :شودیخالصه م ریز صورتبهاقدامات  نی. اکندمی تیکفا ،است شدهدادهسند شرح  نیدر ا هاآن یبرا مواجهه

سازی و انجام از پیاده دیبا انی. کارفرماباشدمین ازین ،شرح داده شد یکه در مراحل کنترلچیزیآن از شیب یمهندس

های ارائه شده در این سند کفایت های مدیریتی نیز، توصیههای مهندسی اطمینان حاصل نمایند. در زمینه کنترلکنترل

باشد. در این سطح می 19-دویکو یماریب یافراد به اطالعات آموزش یها شامل آموزش و دسترسکنترل نیا کند.می

به و نیاز  ندیاستفاده نما شدهارائهو  شدههیتوص یحفاظت فرد زاتیتجه از همه دیگروه با نیکارکنان اریسک مواجهه، 

 .باشدنمی یااضافه یحفاظت فرد زاتیتجه
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  ۱۳۹۹ اردیبهشت

 متوسط سکیکارکنان با ر یبرا یاقدامات حفاظت

که در  19-با کوویداز انجام همه مراحل کاهش سطح مواجهات باید  انیمتوسط، کارفرما سکیمشاغل با ر در

ط وجود متوس سکیسطح ر با کارکنان یبرانیز  یاقدامات اختصاصبرخی . ندینما یرویپ ،است شدهدادهسند شرح  نیا

همه کارکنان  یاستفاده از ماسک صورت برای، کیشفاف پالست هایحفاظمثل  یکیزینصب موانع فدارد که عبارتند از: 

محدود ، فیزیکی حفظ فاصلهرعایت برای درخواست  و 19-دویکو عالئماز  انیو مشتر رجوعارباب داشتننگهمطلع ، ماریب

خدمات  ارائه، کاهش مواجهات یهایاستفاده از استراتژ، مختلف یهابه بخش انیو مشتر رجوعارباب یکردن دسترس

از دستکش، گان، ماسک صورت،  یبیترک متوسط ممکن است به استفاده از سکیارکنان با سطح ری. کماریب یغربالگر

 . مند باشندازیننیز گاگل  ایصورت  گارد

 منابع

1. World health organization (WHO), Technical guidance. Getting your workplace ready for COVID 19. 
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