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آنفلوانزا  ویروس تیپ های مختلفدستگاه تنفس انسان است که به وسیله  مسری اآنفلوانزا بیماری حاد و شدید : مقدمه

  N1H1نوع وزارت بهداشت هایبررسی طبق که است دهبو   H3N2و  H1N1 نوع دو بر مسالا آنفلوآنزا ویروس) شودایجاد می

با توجه به ماهیت این ویروس از نظر سرعت انتشار و . (است ترقوی دیگر نوع به نسبت نیز آن قدرت و داشته بیشتری گسترش

و با احتمال باالی گسترش ح عموم و ایجاد مشکالت بهداشتی خطیر و بروز صدمات اقتصادی و اجتماعی عدیده در سط

 ،شوندجزو افراد پرخطر برای این بیماری محسوب میکه در افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی شدیدتر بیماری ایجاد 

الزم است اقدامات مقتضی برای به حداقل رساندن بروز و گسترش بیماری و نیز عوارض آن به عمل آید. به این منظور 

های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و سازمان بهزیستی کشور و مرکز مدیریت بیماری همکاری و هماهنگی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی( در خصوص  و دانشکدهآموزش پزشکی )در استانها سازمان بهزیستی و دانشگاه 

و ؛ با عنایت به ورود  به ماههای سرد سال  ؛بیماریهای تنفسی واگیر نترل و ک های مشترک جهت پیشگیریاجرای برنامه

و پرسنل آموزش و بازآموزی کارشناسان سازمان و  و استمرار داشتهبه سیاق سالیان گذشته باالخص بیماری آنفلوانزا 

وری هرچه بخشی و بهرههای بیناز طریق همکاریامور اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری  مراکز تجمعی اعم ازمقیمان 

  .مورد تاکید می باشدمتناسب با شرح وظایف قانونی دو حوزه  ،ز منابع موجودبیشتر ا

 

 کمون و سرایت بیماریل، راههای انتقا -الف

، از طریوق  عطسوه و سورفه   معمووال از طریوق   ) به دیگراناز فرد آلوده انتقال ویروس توسط قطرات تنفسی بزرگ      .1

 (اشک یا بزاق به اثبات نرسیده است

 بینوی  یوا  دهوان  تماس طریق از است ممکن افراد ) حاوی ویروسبه قطرات تنفسی  سطوح آلودهز طریق انتقال ا    .2

 آلوده، دچوار  شخص کثیف دست یا میزها، ها، درب دستگیره قبیل از ویروس، به آلوده چیز یک با تماس از بعد خود

 (شوند آنفلوانزا

 .روز است 5 تا 1دوره پنهان بیماری      .3

توا یوک روز پوس از     روز پس از بروز عالئم )معموالً 7روز قبل تا  1یروس از فرد بیمار به فرد سالم از دوره سرایت و    .4

یوز بیمواران خردسوال    زایوی در افوراد بوا نقوص ایمنوی و ن     بر( است. دوره عفونوت قطع تب و به شرط عدم مصرف تب

  .تر استطوالنی

)معموالً  .شوندو در برابر بیماری ایمن درنظر گرفته می شوندیزا محسوب نماند دیگر عفونتکسانی که بهبود یافته    .5

 هفته پس از شروع بیماری( 2-3

کمتور، عالئوم    فرد مبتال شده ممکن است چند ماه تا یک سال بعد متعاقب تماس با فرد مبوتال مجودداً بوا شودت        .6

 .بیماری را بروز دهد
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 عالئم بیماری و افراد پرخطر -ب

 عالئم بیماری:   .1

 گلودرد   ،سرفه ،تب )برافروختگی یا تعریق( به همراه سردرد :ئم کلیدیعال -

 آبریزش یا گرفتگی بینی، بدن درد، لرز و احساس خستگی   اسهال و استفراغعالئم کم شایع تر:  -

   : یا عالئم خفیف و شبیه به سرماخوردگی معمولی داشته باشد تواند بدون عالمت باشدبیماری می -

 سوتند، ی: قادر به خووردن ن دیباش زیهشدار دهنده ن ینشانه ها نیدنبال ا نیهمچن دیشما با در نوزادان:عالئم  -

 یرا نسوبت بوه حالوت عواد     یکمتور  پوشوک  شود، و ینم یاز چشمان آنها جار یکردن اشک هیدر هنگام گر

 کنند. یم سیخ

   سابقه تماس با فرد مبتال مهم است.

سال کوه بوه    11سال، خانمهای باردار، افراد زیر  11سال و زیر  65ی افراد پرخطر با مرگ و میر باالتر: سنین باال .2

های قلبی، ریوی یا کلیوی مزمن که کنند، افراد مبتال به بیماریهر دلیل از آسپیرین به مدت طوالنی استفاده می

سورطان فعوال   اند )به استثنای فشار خون باالی تحت کنترل(، مبتالیان به ماه تحت مراقبت قرار داشته 6بیش از 

هوای  های کبدی مانند سیروز کبدی، بیماریهوای عصوبی عضوالنی، بیمواری    ، بیماریMS)از هر نوع(، مبتالیان به 

کننودگان داروهوای سورکوبگر    و کم خونی داسی شکل، مصورف  روانی مزمن، هموگلوبینوپاتیها بخصوص تاالسمی

ن پرخطور، بیمواران متوابولیکی )ماننود دیابوت،      های سیستمیک، مبتالیان بوه ایودز و معتوادا   ایمنی و استروئیدی

ر بیمواران دارای اوایعات   یو کاری تیروئید و ...(، کسانی که قادر به دفع ترشحات تنفسی نیسوتند نظ پرکاری و کم

دارنود،   (NG Tube)چاقی شدید، افراد دارای سوءتغذیه، افراد فاقد طحال، افرادی که لولوه معوده   ، CPنخاعی و 

 گیرند.ژن میبیمارانی که اکسی

 .دارند قرار تهدید معرض در بیشتر اند،نکرده تزریق واکسن و دارند ایزمینه بیماری که افرادی

 .ندارند آنفلوانزا واکسن این تزریق به نیازمقیمان  توجه داشته باشید همه   

 

 

  تجمعی مراکز  االجرا برایالزماقدامات  -پ

پوسوتر هوای   )مراجعین و  مقیمانمعرض دید پرسنل،  و نصب آن درنر راهنما های آموزشی نظیر پوستر و ب تهیه .1

بور شستشووی دسوت نظوارت     و عرض دید کارکنان نصب کورده  در م شوی دست را در محل های مختلف وشست

 (شود
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 و قرار دادن آن در کیسه پالستکی درون سطل زباله در هنگام سرفه و عطسهدستمال کاغذی آموزش استفاده از  .2

 (   ها دست سریع دهان و بینی با دست و سپس شستشوی پوشاندن داشتن دستمالدر صورت ن )

دستها در طول روز با آب و صابون )هر بار بهه مهدح وهدود یهی دقیقهه و      آموزش شستشوی مکرر  .3

 (ثانیه 02وداقل 

 دست ها شسته شودپس از عطسه و سرفه  وتما 

 در صورت ابتالمایعات و مواد غذایی مناسب  ر دادنو در اختیار قرا خواب و استراحت کافیمهیا نمودن شرایط  .4

 ، لیوان، قاشق و چنگال  ظروف غذا از استفاده مشترکممنوع نمودن  .5

ساعت پوس   24در صورت ابتالء به آنفلوانزا بایستی به مدت یک هفته )یا تا و داوطلبین پرسنل و مراقبین مراکز  .6

 یز از تماس نزدیک با افراد منزل خودداری نمایند.و در منزل ن ماندهاز پایان عالئم بیماری( در منزل 

از اعزام ایون  افوراد   ( یا کادر مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل )عالیم در مراقبین در منزل  در صورت وجود .7

 به منزل توانخواه خودداری گردد.

ایه الکلی حداقل یک بوار  های ادعفونی کننده پشستشوی سطوح در مراکز با محلول آب و صابون و یا با محلول .8

 در هر شیفت کاری  

 و دارای کیسه پالستیکیدار درب لهاز سطل زباالزام به استفاده  .1

   توسط پرسنلهای ادعفونی و شستشو محلولالزام به استفاده از  .11

 های بهداشتی  از دستمال کاغذی به جای حوله در اتاق بیمار، انتظار و سرویساستفاده  .11

 بار در هفته   3ه، روبالشی، روانداز حداقل تعویض و شستشوی ملحف .12

 غذایی مانند مرکبات  در رژیم  Cاستفاده بیشتر از مواد غذایی دارای ویتامین  .13

 های فیزیوتراپی بایستی از پدهای یکبار مصرف استفاده نمود.در بخش .14

 پس از هر بار استفاده   بازی و توانبخشیوسائل وی ششست .15

زایی، از ماسک جراحی استفاده کنند. ارورتی به استفاده از ماسوک جراحوی   نتبیماران بایستی در طی دوره عفو .16

در تمام طول روز وجود ندارد و فقط بیمار بایستی در حین تماس نزدیک با دیگران )تمواس کمتور از یوک توا دو     

 متر( از آن استفاده کند.

است یا در صوورت امکوان ماسوک     استفاده از ماسک جراحی که در سطح داخلی با دو گاز پانسمان پوشیده شده .17

N15 .توسط مراقبین و پرستارانی که در تماس نزدیک با بیمار هستند در زمان تماس الزامی است 
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هنگامی که ماسک بوسیله ترشحات تنفسی خیس شد بایستی به طریق صحیح دور انداخته شوود بوه طوور کلوی      .18

 نیم است. حداکثر زمان استفاده مؤثر از ماسک توسط یک نفر یک ساعت و

در صورت در دسترس نبودن ماسک به تعداد کافی میتوان از دسوتمال اوخیم یوا ماسوکهای چنود بوار مصورف         .11

ها نیز در صورت خیس شودن  پوشاند، استفاده کرد. این ماسکای که به صور کامل جلو بینی و دهان را میپارچه

 بایستی تعویض شده و با آب و صابون شسته شوند.

 های خود را پس از تماس با بیماران بشویند.ایستی همواره دستمراقبین بیمار ب .02

ها بایستی باز گذاشته شود تا با جریان هوا از یی طرف به طرف دیگر، تهویهه مناسهب برقهرار    پنجره .02

 شود. )مدل چادر صحرایی(

کوودک و   برای حفظ سالمتی کارکنان بایستی محل خدمت مراقبین مراکز نگهداری، مربیان و کارکنان مهدهای .22

 کلیه افراد شاغل در مراکز نگهداری که باردار یا جزء افراد پرخطر  هستند تغییر یابد.

مشومول تموامی بنودهای     و اروری است گواهی سالمت ارائه نمووده   تمامی داوطلبین خدمات رایگان در مراکز، .23

 باشد.میاین دستورالعمل 

استراحت،  لیاز قببهداشتی لوانزا را با ارائه دستورات ساده مبتال به آنف مارانیاز ب یادیممکن است بتوان درصد ز .24

 .درمان نمود نوفنیمثل استام ییفراوان و استفاده از داروها عاتیمصرف ما

 

 

 پذیرش مددجویان جدید یا مددجویان از مرخصی برگشته -ت

نداشوتن هرگونوه   یا مددجویی که از مرخصی برگشوته( در صوورت   یه لهر مددجو جهت ورود به مرکز )پذیرش او .1

یابد و در صورتی که در ایون مودت   به منظور قرنطینه اقامت می رعالمت آنفلوانزا به مدت یک هفته در اتاق انتظا

 تواند وارد مرکز شود.هیچگونه عالمتی دال بر وجود آنفلوانزا نداشته باشد می

بایسوتی  لوانزا تأیید شوود موددجو   تی که در مدت این یک هفته هرگونه عالئمی دال بر وجود بیماری آنفدر صور .2

 ترخیص شود و یا پذیرش وی به تعویق افتد.

در هنگام پذیرش مددجو در صورتی که یکی از عالئم دال بر وجود بیماری آنفلوانزا موجود باشد، پذیرش وی بوه   .3

 روز و ارائه گواهی سالمت به مرکز مراجعت نماید. 7افتد و باید پس از گذراندن تعویق می

 باشد. مقیمانهای اقامت سایر ها و اتاقانتظار باید دارای ورودی مجزا و کامال جدا از بخشاتاق  .4
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بایست مددجویان در بدو ورود از نظر عالیم آنفلوانزا بررسی شوده و در صوورت وجوود عالیوم     در مراکز روزانه می .5

 کلیدی از پذیرش آنان در مرکز خودداری شود.

اعات حضور مددجو در مرکز روزانه، باید پس از انتقال به اتاق بیمار با خوانواده  در صورت بروز عالیم کلیدی در س .6

 جهت تحویل به ایشان هماهنگی صورت گیرد.

 

  مدیریت و اعمال تدابیر الزم در خصوص مالقات کنندگان -ث

کننودگان  بایسوتی بوه مالقوات    ،در صورت وجود عالئم بیمواری در خصوص رعایت نکات بهداشتی و منع مالقات  .1

 پذیرد.صورت رسانی الزم اطالع

 .داشته باشندی دال بر وجود بیماری آنفلوانزا هیچگونه عالئم نبایدافراد مالقات کننده  .2

 .در اتاق مالقات یا انتظار مالقات گردند قیمانگیری مبایستی در طول دوره همه .3

 

 :در صورت بروز عالئم در افراد  اقدامات الزم -ج

با امکان تهویه مناسب )با مکانیسم چوادر   (Sick room)روزی نگهداری بایستی یک اتاق بیمار در هر مرکز شبانه .1

های نیموه  صحرایی( جهت جداسازی بیماران مشکوک آماده گردد. این اتاق باید دارای حداقل یک تخت با پنجره

بوه نحووی    اختمان و به سوی فضای آزاد برقرار گرددباز و دارای تهویه باشد. جریان هوا باید به سمت بیرون از س

. این اتاق نباید در مجاورت قسمتهای حساس مرکز از قبیول  که احتمال ابتالی پرسنل به بیماری به حداقل برسد

 .سالن غذاخوری باشد و باید به صورت مکرر تمیز شود

روزی دارای ددجوی ساکن در مراکز شوبانه شود. اگر مدر صورت بروز عالئم، فرد مشکوک به اتاق بیمار منتقل می .2

ساعت پس از پایان عالئم بیمواری )بوه    24اش تحویل داد تا خانواده نباشد یا به هر دلیلی نتوان وی را به خانواده

های عمومی مرکوز  و ورود وی به مکان طور میانگین یک هفته از شروع عالئم( در اتاق بیمار اقامت خواهد داشت

 .ممنوع است

 .ران ساکن در اتاق بیمار بایستی توسط پزشک به صورت روزانه ویزیت شوندبیما .3

روزی دارای خانواده باشد فوراً پس از هماهنگی به خانواده تحویول  در صورتی که مددجوی ساکن در مراکز شبانه .4

ز شوروع  ساعت پس از پایان عالئم بیماری )به طور میوانگین یوک هفتوه بعود ا     24تواند داده خواهد شد. وی می

 .عالئم( به مرکز باز گردد و پذیرش شود
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ص پزشک مرکز به یوک مرکوز درموانی    یتر شد یا عالئم شدید بروز کرد بیمار با تشخدر صورتی که بیماری وخیم .5

وطه و آدرس و شهماره  )اسامی مراکز مربگردد. مجهز جهت درمان با داروی ادویروس یا بستری معرفی می

 ر اختیار پرسنل  قرار گرفته است(ها قبال مشخص شده و دتلفن

بایستی به سرعت مذاکرات اولیه سازمان بهزیستی استان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درموانی در   .6

خصوص ارجاع موارد شدید جهت بستری و درمان با داروی اد ویوروس انجوام شوود بوه طووری کوه هور مرکوز         

رکز درمانی مشخص جهت پذیرش بیماران احتمالی هماهنگی الزم گیری با منگهداری سازمان قبل از شروع همه

 .را انجام داده باشد

اگور   روز بخصووص  3تب بواال بویش از   : عالئم نیاز به درمان با داروی ضد ویروس یا بستری در بزرگساالن .7

 هسورگیج قفسه سوینه یوا شوکم،     در احساس درد یا فشار)نفس کم آوردن(،  سختی تنفسباشد،  حال عمومی بد

 تب و سرفه شدید عود ناگهانی، بهبود عالئم آنفلوانزا در ابتدا ولی استفراغ شدید یا مقاوم، ناگهانی

 کبودی یوا خاکسوتری  ، تنفس تند یا سخت:  عالئم نیاز به درمان داروی ضد ویروس یا بستری در کودکان .8

 اخوتالل سوطح  ، ا مقواوم اسوتفراغ شودید یو   بوه میوزان کوافی،     غذا نخوردن و عدم نوشیدن مایعاتشدن پوست، 

 عودم تمایول بورای بوازی    نتوان وی را بیدار نموود(،  ا ی قابل بیدار کردن باشد یا اساسر)کودک به دشوا هوشیاری

در حودی کوه کوودک تموایلی بوه آغووش والودین         پذیری شدیدتحریککردن یا عدم تعامل کودک با اطرافیان، 

 تب و سرفه شدید عود ناگهانی نداشته باشد، بهبود عالئم آنفلوانزا در ابتدا ولی

 مظنهون بهه آنفلهوانزا   کوه   سوال  18کودکان و افراد زیور  تمام مراکز مرتبط با کودکان تذکر داده شود که در   .1

 .باشندبه این منظور مناسب می ایبوپروفن. داروهای استامینوفن و باشند نباید از آسپرین استفاده شودمی

بدن را در برابهر   یمنیا ستمیبا سرکوب س رای، زاست ممنوع آنفلوانزا به مبتال بیماران برای دگزامتازون تزریق .22

 .کندیم فیضع روسیو

 

 در مهدهای کودک االجراالزماقدامات   -چ

)شورکت   آنفلوانزا به نحو مقتضی و مووثر آگاهی کارکنان مهدهای کودک و والدین و کودکان در خصوص بیماری  -1

 تی یامرکز بهداشت برگزار می شود(در دوره های آموزشی که از طرف بهزیس

والدین کودکان آموزش الزم را دریافت نمایند تا نسبت به تحویل کودکان بیمار به مهد کودک خوودداری و پوس    -2

 از رفع مشکل کودک با داشتن گواهی سالمت از سوی پزشک، برای پذیرش کودک اقدام شود.
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 آموزش بهداشت فردی به کودکان توسط مربیان مهدکودک   -3

 مدیران و مربیان مهدکودک بر نظافت عمومی و بهداشت فردی و نیز بر کار طبخ غذا  نظارت کافی  -4

 ها  از صابون مایع در دستشوییبر استفاده  تاکید -5

 های قابل شستشو بایستی یک بار با آب و مواد شوینده شستشو داده شوند.در هر شیفت کاری محل -6

 اگانه باشند. )ظرف غذا، لیوان، قاشق، چنگال و ...(کلیه کودکان بایستی دارای وسایل شخصی جد -7

های پالستیکی قابل شستشوو اسوتفاده گوردد.    بازیآوری و از اسبابای یا پشمی جمعهای پارچهبازیکلیه اسباب -8

 ها روزانه شستشو شود.بازیکلیه اسباب

گونه مواد غذایی دستان خوود را بوا   کودکان و مربیان پس از بازگشت از محوطه یا اتاق بازی و نیز قبل از سرو هر -1

 آب و صابون بشویند.

 کودکان دارای عالئم بیماری نباید پذیرش شوند. -22

اگر پس از پذیرش متوجه عالئم بیماری در کودک شدید بالفاصله اومن جداسوازی کوودک، بوا والودین جهوت        -11

 .اند پذیرش گرددتوساعت پس از پایان عالئم بیماری می 24کودک ترخیص وی هماهنگی به عمل آید. 

. دادن آسپیرین به کودک ممنوع اسوت. از  حضور والدین، استامینوفن به کودک داده شوددر صورت وجود تب تا  -12

 دادن دیگر داروها از جمله داروهای سرماخوردگی قبل از تجویز پزشک خودداری گردد.

مطلوب، هوا در محیط ای باشد که ضمن وفظ درجه ورارح تهویه هوا در مهدهای کودک باید به گونه -13

 .در گردش و تبادل باشد

سواعت پوس از پایوان عالئوم      24باید کلیه کارکنان مهدکودک در صورت ابتال به آنفلوانزا به مدت یک هفته یا تا  -14

 بیماری از اشتغال به کار معاف گردند.

نوی بور انجوام    تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی برای کلیه کارکنان مهدهای کوودک و داشوتن گوواهی پزشوک مب     -15

ارسوال   متعاقبوا در صوورت نیواز   واکسیناسیون و نگهداری در پرونده پرسنلی الزامی است. )دستورالعمل مربوطوه  

    (.گرددمی

 .تزریق واکسن می تواند در هر زمان که ضروری تشخیص داده شود انجام گردد -
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 دفتر پیشگیری و امور اعتیاد تجمعی نکاتی در خصوص مراکز  -ح

این مراکز عالوه بر رعایت اصول کلی بهداشتی، کلیه مراجعین هنگام ورود به مرکز بایود  : در (DIC)ذری گ مراکز .1

باشوند نبایود در مراکوز توقوف داشوته و تنهوا       که دارای عالیم بیماری موی یافراد.  شونداز نظر وجود عالیم غربال 

دهنود احتیاطوات الزم را   وی خدمات ارائه میتوانند خدمات را بصورت سرپایی دریافت نمایند و افرادی که به می

 از نظر فاصله و شستشوی دستها رعایت نمایند.

و بوا   ودهرسانی به افراد اصول کلی بهداشوتی را رعایوت نمو   : بایستی هنگام خدمات(Outreach)های سیاری تیم .2

د عالیم شدید آنها را به مراکوز  های الزم را ارائه و در صورت لزوم و وجومشاهده موارد دارای عالیم به آنها آموزش

 مربوطه ارجاع دهند.

: در این مراکز نیز عالوه بر رعایت اصول کلی بهداشتی بایستی اتواق مجوزا جهوت    (Shelter)مراکز سرپناه شبانه  .3

افرادی که دارای عالمت هستند در نظر گرفته شود و از تماس افراد دارای عالیوم بوا سوایر موراجعین خوودداری      

 گردد.

های الزم با آنها انجام شده اسوت،  د دارای عالیم شدید بایستی به مراکز بهداشتی درمانی که از قبل هماهنگیافرا .4

 ارجاع شوند.

افراد بایستی از نظر وجود عالیم آنفلوانزا مورد معاینوه و غربوالگری قورار    مراکز اقامتی میان مدت: هنگام پذیرش،  .5

امل از پذیرش آنها در مرکز خودداری شود. در این مراکز نیز عوالوه  گیرند و در صورت داشتن عالیم تا بهبودی ک

بر رعایت اصول کلی بهداشتی، بهتر است افراد دارای عالیم در صورت داشتن خانوه توا زموان بهبوودی تورخیص      

ان گردند، در غیر این صورت بایستی اتاق مجزا برای افراد دارای عالیم وجود داشته باشد و از تماس افوراد توا زمو   

بهبودی با سایر مددجویان و افراد سالم خودداری شود و در صورت وجود عالیم شدید به مراکز درموانی مربوطوه   

 ارجاع گردد.

: در این مراکز نیز عالوه بر رعایت اصول کلوی بهداشوتی، بایسوتی هنگوام پوذیرش      (TC)مراکز اقامتی بلند مدت  .6

و در صورت داشتن عالیم تا بهبودی کامل از پوذیرش آنهوا در    فتهرافراد از نظر عالیم مورد معاینه و غربال قرار گ

تر حضور افراد، در صورتی که فردی دارای عالیوم باشود بوا    مرکز خودداری شود. از طرفی با توجه به دوره طوالنی

و در توان در طول دوره بیماری او را موقتا ترخیص و یا در اتاق جداگانه بسوتری نموود   توجه به واعیت بیمار می

 درمانی ارجاع شود. -صورت وجود عالیم شدید به مراکز بهداشتی 

مراکز اقامتی کوتاه مدت )مراکز بستری(: در این مراکز نیز عالوه بر رعایت اصول کلی بهداشتی، هنگوام پوذیرش    .7

 معاینه و غربالگری انجام و در صورت وجود عالیم، پذیرش به بعد از بهبودی موکول شود.
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های آموزشوی کوه بوه منظوور     های امدادرسان سیار بایستی در دورهو پرسنل مراکز و نیز افراد تیمکلیه مسئولین  .8

 .شود، شرکت نمایندپیشگیری و کنترل آنفلوانزا برگزار می

 .الزم است کلیه معتادان تزریقی و پرخطر تحت پوشش واکسن آنفلوانزای فصلی قرار گیرند .1

 

 نکات قابل توجه -خ

های باردار و افراد پرخطر در خصی استعالجی بیش از معمول پرسنل و نیز لزوم جابجایی خانماحتمال مربه علت  -1

 درصد نیروی ااافه اروری است. 31بینی مراکز و مهدهای کودک پیش

هوا و نیوز والودین کودکوان     مدیران، مراقبین، پرستاران و پزشکان مراکز نگهداری، مربیان و کارکنوان مهودکودک   -2

مددجویان مراکز نگهداری بایسوتی در خصووص بیمواری    مقیمان و های ها و نیز خانوادهدکتحت پوشش مهدکو

 آموزش داده شوند.

 ها بایستی به میزان کافی موجود باشد.صابون و دارو )استامینوفن و ایبوپروفن( در مراکز و مهدکودک -3

 

 

 


