Pro 84-cov- 1

ارتقاء سطح سالمت کارکنان
مراکز سالمت کار صنعت نفت
روسا و پزشکان سالمت کار مناطق بهداشت و درمان
روسای بهداشت و درمان
طبق جدول شماره  2دستور العمل pro-22

باتوجه به ضرورت انجام معاینات سالمت شغلی کارکنان با هدف شناسائی بیماریهای شاغلین و
کاهش احتمال حوادث شغلی و همچنین اهمیت فاصله گذاری اجتماعی  ،انجام معاینات دوره ای
شاغلین با رعایت تمامی شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود :
 هماهنگی با مدیریت  HSEو منابع انسانی شرکت های صنعتی جهت اعزام تعداد محدود شاغلینبرای انجام معاینات دوره ای در یک روز ( 01نفر به ازای هر پزشک)
 استقرار سیستم نوبت دهی تلفنی /اینترنتی جهت مراجعه شاغلین برنامه ریزی جهت انجام فاصله گذاری در تمامی مراحل انجام معاینات دوره ای در فرآیند پذیرش ،تکمیل فرم  ،خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی و ویزیت پزشک ( رعایت فاصله حداقل  0.5متر
از یکدیگرو نوبت دهی )
 اطالع رسانی در صفحه اعالنات مرکز جهت « رعایت فاصله افراد از یکدیگر ،استفاده از ماسک ولوازم حفاظت فردی و  » ...در تمام مدت حضور در مرکز
 به حداقل رساندن افراد در سالن انتظار شامل« رعایت فاصله صندلی ها از یکدیگر  ،حداکثرتعدادمعاینه در روز  05-01نفر و جدا سازی مسیر مراجعین طب صنعتی از بیماران مشکوک به
کووید » 01طبق دستورالعمل مربوطه
 جداسازی فیزیکی واحد پذیرش با استفاده از حفاظ پالستیکی ضخیم سراسری انجام غربالگری ،تب سنجی و تریاژ عالئم کووید ، 01ارائه ماسک به ایشان و تکمیل فرم تریاژسریع  /بخش اظهارنامه توسط کارمند در خصوص ابتال و یا عدم ابتال به کووید ( 01فرم شماره
 )01در کلیه کارکنان مراجعه کننده در بدو ورود به مرکز سالمت کار و انتقال موارد مشکوک به
اورژانس جهت بررسی و اقدامات تکمیلی
1

Pro 84-cov- 1

 موکول نمودن معاینات دوره ای افراد مشکوک و یا محتمل به دوران پس از بهبودی کامل اولویت دهی به انجام معاینات شاغلین پرخطر(مبتال به بیماری مزمن و یا نقص سیستم ایمنی ) الویت دهی به انجام معاینات شاغلین عملیاتی(معاینات کارکنان اداری در الویت دوم می باشد) استفاده از لوازم حفاظت فردی توسط تمامی کارکنان مرکز و شاغلین مراجعه کننده (استفاده ازعینک ایمنی و یا شیلد در هنگام معاینه و یا خدمات تشخیصی )
 نظارت بر رعایت تهویه مناسب وایجاد فشار منفی جهت تخلیه هوا (نصب اگزوزفن) در سالنهای انتظار،اتاق معاینه پزشکان وپرستاران،آزمایشگاه ها ومحل نمونه گیری درسرویسهای بهداشتی
 افزایش برنامه حضور تیم های سیار طب صنعتی و انجام معاینات دوره ای در محل کار نظارت بر رعایت صحیح اصول بهداشت ،ضدعفونی و گندزدایی روزانه در مرکز بویژه محلنمونه گیری مطابق دستورالعمل ارسالی
 ممنوعیت انجام اسپیرومتری در معاینات سالمت شغلی تا اطالع ثانوی  ،اسپیرومتری صرفا درموارد محدود که نتیجه تست تاثیر مستقیم در تعیین  Fitnessفرد دارد در اتاق دارای تهویه مناسب
 ،فقط با توربین یکبار مصرف و رعایت اصول حفاظت فردی با احتمال ایجاد آیروسل ،انجام شود
( ضدعفونی قطعات دارای تماس با دست و دهان قبل و بعد از انجام هر اسپیرومتری ضروری
است)
 تهیه و توزیع تعداد کافی توربین یکبار مصرف برای واحد اسپیرومتری مراکز سالمت کار انجام ادیومتری فعال فقط در افرادی که در دو سال اخیر کاهش شنوایی پیشرونده داشته اند(رعایت اصول حفاظت فردی و ضدعفونی قطعات دارای تماس با دست و صورت پس از هر
ادیومتری ضروری است)
 انجام ادیومتری در سایر موارد مانند طبیعی و یا کاهش شنوایی پایدار و غیرپیشرونده در چند سالاخیر تا اطالع ثانوی مجاز نمی باشد.
 ضدعفونی تمامی دستگاه ها پس از هر بار استفاده جهت کاهش احتمال سرایت بیماری کووید  01در صورت امکان برخی از خدمات طب صنعتیدر فضای باز انجام گردد.
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