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ندارد

معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: اولویت های نمونه برداری در برنامه مراقبت و کنترل بیماری کووید-۱۹ (آبان ۹۹)

با سالم و احترام 

با عنایت به تصمیمات متخذه در زمینه تشدید مراقبت و کنترل بیماری کووید-۱۹ بدینوسیله اولویت های 

نمونه برداری از موارد مشکوک و محتمل به بیماری کووید-۱۹ تا اطالع ثانوی به شرح زیر اعالم می گردد:

الف- موارد سرپایی:

کلیه افراد عالمتدار که جزء گروههای پرخطر بوده و یا در سن باالی ۶۵ سال هستند. -۱

کلیه افراد در تماس نزدیک که عالمتدار هستند. -۲

کلیه افراد در تماس نزدیک بدون عالمت که جزء گروههای پرخطر یا سن باالی ۶۵ سال قرار داشته  -۳

باشند.

کلیه افراد عالمتدار در مراکز تجمعی (مدارس، زندان، سالمندان، پادگان،...): -۴

زندانیان عالمت دار(در قرنطینه ورودی توصیه می شود در صورت در دسترس بودن تست  .۱

همه افراد تست شوند، در غیر اینصورت در صورت تشخیص یک فرد مبتال، همه افراد در تماس 

با وی تست شوند).

کارکنان زندان که در تماس مستقیم با زندانی مبتال می باشند. .۲

معتادان متجاهر عالمت دار در مراکز ماده ۱۶ (در قرنطینه ورودی توصیه می شود در صورت  .۳

در دسترس بودن تست همه افراد تست شوند، در غیر اینصورت در صورت تشخیص یک فرد 

مبتال، همه افراد در تماس با وی تست شوند).

کارکنان مراکز ماده ۱۶ که در تماس مستقیم با معتادین متجاهر مبتال هستند. .۴

مددجویان عالمت دار در سامانسراها، مراکز نگهداری معلولین و سالمندان و سایر مراکز  .۵

تجمعی

کارکنان سامانسراها، مراکز نگهداری معلولین و سالمندان و سایر مراکز تجمعی که در تماس  .۶

مستقیم با مددجویان مبتال می باشند.

اتباع خارجی عالمت دار ساکن در مهمانشهرها یا سایر اماکن تجمعی -۵



آدرس: شهرک قدس -  بلوار فرحزادی - خیابان ایوانک  -  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -  بلوک  A- طبقه ۱۵
http://Health.behdasht.gov.ir :کد پستی: ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱  نمابر: ۸۱۴۵۴۳۵۷     صفحه الکترونیکی معاونت بهداشت

۳۰۰/۱۲۱۶۰د
۱۳۹۹/۰۸/۱۰

ندارد

اتباع داخلی وارد شده از سایر کشورها باالخص از کشورهای با شیوع باال در صورتی که فاقد نتیجه  -۶

آزمایش معتبر منفی باشند(حداکثر ۹۶ ساعت از زمان انجام آزمایش اعتبار دارد)

پرسنل شاغل در بخشهای ویژه کووید-۱۹ به صورت ادواری -۷

پرسنل عالمت دار(کارگران و کارمندان) که شاغل در یک بخش بسته  تجمعی و پر ازدحام می باشند و  -۸

با تعداد زیادی ارباب رجوع سروکار دارند با هزینه کارفرما

ب – موارد بستری:

بیماران بستری در بیمارستان که مشکوک یا محتمل می باشند باید تحت آزمایش مولکولی کووید-۱۹ قرار گیرند.

تذکر: در صورت تامین امکانات الزم جهت انجام آزمایش کووید-۱۹ از کلیه افراد مشکوک یا محتمل نمونه گیری 

و در صورت عدم تامین کیت آزمایشگاهی و یا ظرفیت پایین آزمایشگاه بر اساس اولویت ها و سیاستگذاری 

دانشگاه اقدام گردد.


