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 . دامنه کاربرد 1

هایی برای کارکنان در مواجهه با اجساد مانند شاغلین کالبد شکافی )پزشکی قانونی(، برگزار  توصیهدر این بخش 

کنندگان مراسم تشییع جنازه و سایر شاغلین مرتبط با کفن و دفن ارائه شده است. این راهنما، یک راهنمای کلی 

اویروس کرونرند که بطور بالقوه با برای آن دسته از کارکنان و کارفرمایانی است که در چنین مشاغلی اشتغال دا

  در مواجهه هستند.

  یکل یها هی. توص2

 رانهیگشیپ اقدامات دیبا شود، حاصل کرونا روسیانتشار و یدر مورد چگونگ یشتریکه اطالعات ب یزمان تا .1

 شیلدهای ای نکیع از استفاده مثال، عنوان)به  چشم از محافظت و هوابرد ذرات مواجهات، یتمام برابر در

 .گردد اعمال اجساد با تماس در کارکنان ریسا و ها غسالخانه کارکنان یبرا( صورت

ه جان باخت کروناویروسبا اجساد افرادی که در اثر ابتال به  سایر افراد در تماسکارکنان غسالخانه ها و  .2

 محافظت شوند.، باید از تماس با خون و مخاط و اشیای آلوده یا سایر سطوح محیطی آلوده اند

کارفرمایان در این حوزه مسئولیت خطیری در اجرای استانداردهای ملی و بین سرپرستان، مدیران و  .3

 های خونی، تجهیزات حفاظت فردی و حفاظت تنفسی پاتوژنالمللی دارند، از جمله استانداردهای 

 ارکنانکعرض قرار گرفتن تواند به جلوگیری از در مفوت کردند می کروناویروسدفن سریع اجسادی که از  .4

 ویروس کمک کند.با 

 یمنی( از اقدامات اروسیکروناو )مانند یعفون عوامل انتقال ساندنر حداقل به ای یریجلوگ منظور به .5

 کرد.  یرویپ یبه درست دیبا یستیز

 ،روسیکروناو روسیشده مبتال به و دییمشکوک/ تا مارانیب اجساد با مواجههمحافظت از کارکنان در  یبرا .6

 یماریاجساد در مراقبت ب یدفن بهداشت دستورالعمل با منطبق) متعارفاقدامات  یموقت اجرا قیتعل

 . شود یم هیتوص یاز مرگ و کالبد شکاف پس راوزارت بهداشت(  یابالغ -کرونا

 یعنی) ادیز اریبس یروسیبار و لیپتانس راهنما نیاما ا ست،یعفونت کامالً شناخته شده ن ندیفرا اگرچه .7

در معرض آنها قرار دارند  دفن و کفن امورکه کارکنان  یدر بدن( را در اجساد و منابع یروسیتعداد ذرات و

 . ردیگ یرا در نظر م

 کنترل های مهندسی. 3

جان خود را از دست داده اند  روسیکروناوکه در اثر عفونت  یافراد یرو یقانون یپزشک یگونه بررس هر .1

ل شام امر نیامناسب کنترل هوا هستند انجام شود.  ستمیس یکه دارا یکالبد شکاف یهادر اتاق دیبا

مکعب در  فوت 6کنند و حداقل  یرا نسبت به مناطق مجاور حفظ م یاست که فشار منف ییستمهایس
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 ای دیجد یهوا )ساخت و سازها تبادل هیمکعب در ثان فوت 12 ایموجود(  یهوا )سازه ها تبادل هیثان

 تیهدا رونیبه ب ماًیاتاق مستق یکه هوا دیحاصل کن نانیاطم نینوساز( در هر ساعت انجام دهند. همچن

 میمستق یکند. هوا یعبور م با بازده باال( یلترهای)ف HEPA لتریدر صورت چرخش هوا از ف ایشود  یم

که  باشد یو به دور از کارکنان نییبه سمت پا دی( بایکالبد شکاف زیاطراف م یخروج یها ستمی)از س

 .دهندیم انجاماقدامات پزشکی قانونی 

های کوچکتر و سایر تجهیزات آلوده استفاده کنید. های کوچک ایمنی زیستی برای بررسی نمونهاز اتاق .2

 باید به محفظه خالء برای به دام انداختن آئروسل ها مجهز باشند. پزشکی قانونیو لوازمی  تجهیزات

 کنترل های مدیریتی. 4

 یه گواهپزشکان صادر کنند مانندشوند  یمغسالخانه  مربوطبه پزشکی فانونی،که وارد اتاق  یپرسنل تعداد .1

 . دینمحدود ک را یمتوف انیاطراف و یو خدمات یو کارکنان نظافت چ یقانون یپزشک یها نیتکنس ایفوت 

دستورات اجرای موازین بهداشت محیطی از قبیل نظافت سطوح و دفع  کنترل های مدیریتی شامل .2

در ارتباط با بیماری و راه های انتقال بایستی نیز می شود که آموزش به کارکنان  بهداشتی پسماندها و

 آموزش کافی ببینند. و بهداشت محیط کار آنها

را که برای انجام  ضروری قط موارددیگر فبه عبارت تولید ذرات معلق در هوا را به حداقل برسانید،  امکان .3

 یا آماده سازی اجساد برای دفن الزم است را انجام دهید.اقدامات پزشکی قانونی 

را به حداقل برسانید. البته کسانی که حضورشان  در زمان ایجاد ذرات معلق در هواتعداد کارکنان حاضر  .4

 می باشد.استثناء  ضروری باشند امورممکن است برای انجام سایر 

 استانداردو روشهای ایمنی از ، اقدامات پزشکی قانونیاز طریق پوست هنگام  آسیببرای جلوگیری از  .5

و اشیاء برنده آلوده در ظروف  شودکنید. هنگام استفاده از سوزنها یا سایر اشیاء برنده احتیاط پیروی 

 . ریخته شونددور  و شوند قرار داده 1مخصوص برچسب زده شده و مقاوم در برابر سوراخ شدگی

 تجهیزات حفاظت فردی. 5

 مشکوک اداجس با تماس در کارکنان ریسا و غسال کارکنان ،یقانون یپزشک) دفن و کفن امورکارکنان  هیکل .1

 مناسب استفاده کنند. یحفاظت فرد لیوسا از دیبا (روسیکروناو به مبتال ای

 :موارد زیر می باشد شامل فوق بکارگیری وسایل حفاظت فردی برای کارکنان الزامات .2

  روی هم التکس مقاوم در برابر آسیب )پارگی و غیره(دو دستکش پوشیدن 

                                                           
1 Safety Box 
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 پوشیدن لباس غیر قابل نفوذ در زیر پیش بند یا گان غیر قابل نفوذ 

 صورت عینک یا حفاظ 

 پوشش کفش ها 

 (کاله پزشکیپوشش مناسب سر) 

سی به تنف ماسک، از پزشکی قانونی و عملیات غسلف در تولید آئروسل در مراحل مختل یبه دلیل پایدار .3

 که مطابق با الزامات استاندارد حفاظت گرددعنوان بخشی از یک برنامه جامع حفاظت تنفسی باید استفاده 

یکبار مصرف یا وسایل حفاظت تنفسی بهتر، معاینات پزشکی، آزمایش  N95تنفسی باشد و شامل ماسک 

 و آموزش باشد. 

تواند می)با بازده باال(  HEPAبا فیلترهای )کپسول دار( ( PAPRsهوای خالص ) تامین با تجهیزات تنفسی .4

 پرسنل در طی مراحل گسترده کالبد شکافی شود. راحتیباعث افزایش 

دفع آنها را انجام  یالزم برا طیرا درآورده و شرا یحفاظت فرد لیوسا ،یقبل از ترک اتاق کالبد شکاف .5

 سهیمجهز به ک یمصرف مورد استفاده داخل ظروف زباله دربدار پدال کباری لیکه وسا یمعن نی. بددیده

ال بخش مرتبط ارس به یضد عفون یموارد برا ریشود و سا هیتخل یعفون یزرد رنگ بعنوان پسماندها یها

 یتبهداش التیکه تسه دیحاصل کن نانی. اطمدییدست ها را با آب و صابون بشو شهیهم نیشود. همچن

 در دسترس باشد )مجاورت رختکن(. یالکل( به راحت گاهیجا ای نکی)س

 کسب جهت؛ است شدهدر نظر گرفته  شاغلین در گیر در امور کفن و دفن هیکل یبرا اختصاصی یراهنما نیا

 لیوسا ،یمرکز خدمات بهداشت ،یادار یها طیمح ریراهنماها نظ سایر به شتریب یتخصصعمومی و اطالعات 

 کنند.  مراجعهخاص  یها طیمشاغل و مح ،یحفاظت فرد

 

 

 

 


