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 تسن اهلل الشحوي الشحین                                    

 

 اص تیٌی ٍ دّاى ٍیشٍس کشًٍا گشفتي ًوًَِ

 ًوًَِ ًاصٍفاسًکس ٍ اٍسٍفاسًکس

 فَقاًی تٌفس دستگاُ( الف

 (حلق) حلق دّاى سَاب/  ًاصٍفاسًکس سَاب

 اص. کٌیذ استفادُ سین یا پالستیکی ّای ضافت تا هػٌَػی الیاف ّای سَاب اص فقط

 است هوکي صیشا ، ًکٌیذ استفادُ چَتی ضافت تا سَاب یا کلسین آلژیٌات سَاب

 هی هْاس سا PCR آصهایص ٍ کشدُ غیشفؼال سا ّا ٍیشٍس تشخی کِ تاضذ هَادی حاٍی

 ، ضَد آٍسی خوغ(ًاصٍفاسًژیال) NP سَاب فقط کِ کٌذ هی تَغیِ اکٌَى CDC. کٌذ

 ٍ NP سَاب دٍ ّش اگش. است قثَلی قاتل ًوًَِ ًَع( اٍسٍفاسًژیال)OP سَاب اگشچِ

OP حساسیت تا کٌیذ تشکیة ٍاحذ لَلِ یک دس سا آًْا تایذ ، ضَد آٍسی خوغ 

 .کٌیذ هحذٍد سا آصهایص هٌاتغ اص استفادُ ٍ تشساًیذ حذاکثش تِ سا آصهایص
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 سَساخ اص( پالستیک یا سین) پزیش اًؼطاف ضافت تا سا تیپ هیٌی سَاب: NP سَاب

 یا ضَد ایداد هقاٍهت کِ صهاًی تا کٌیذ ٍاسد( تاال سوت تِ ًِ) کام هَاصی تیٌی

 تا تواس دٌّذُ ًطاى ایي ، تاضذ تشاتش تیواس تیٌی سَساخ تا گَش تا آى فاغلِ

 دّاًِ تا تیٌی ّای سَساخ اص فاغلِ تا تشاتش ػوق تِ تایذ سَاب است ًاصٍفاسًکس

 چٌذ تشای سا سَاب. ٍتچشخاًیذ دادُ هالص آساهی تِ سا سَاب. تشسذ گَش خاسخی

 آساهی تِ سا سَاب  تشداضتي  ٌّگام. کٌذ خزب سا تشضحات تا ًگْذاسیذ هحل دس ثاًیِ

 آٍسی خوغ طشف دٍ ّش اص سا ّا ًوًَِ تَاى هی سَاب یک اص استفادُ تا. تچشخاًیذ

 آٍسی خوغ تِ ًیاص ، اٍل هدوَػِ اص هایغ تا تیپ هیٌی اضثاع غَست دس اها ، کشد

 اص ًوًَِ آٍسدى تذست دس اًسذاد یا اًحشافی تیغِ اگش. ًیست طشف دٍ ّش اص ّا ًوًَِ

 اص سا ًوًَِ تا کٌیذ استفادُ سَاب ّواى اص ، کشد ایداد هطکل تیٌی سَساخ یک

 .تگیشیذ تیٌی دیگش سَساخ
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 ٍ لَصُ ستَى دٍ سٍی. دّیذ قشاس لَصُ ًَاحی ٍ خلفی حلق ًاحیِ دس سا سَاب: OP سَاب

 .کٌیذ خَدداسی ّا لثِ ٍ ّا دًذاى ، صتاى لوس اص ٍ توالیذ سَاب خلفی حلق دّاى

 یک ضَداص هی ًاهیذُ ًیض تیٌی ػویق سَاب کِ( NMT) تیٌی تَستیٌت هیاًی سَاب

 . کٌیذ استفادُ ای گلِ هخشٍطی سَاب

 ، چشخاًیذ هی آساهی تِ سا سَاب کِ حالی دس. تضًیذ ػقة دسخِ 00 تِ سا تیواس سش

 تا) دّیذ قشاس تیٌی سَساخ سَساخ دس( هتش ساًتی 2 حذٍد) ایٌچ یک اص کوتش سا سَاب

 تیٌی دیَاسُ تِ تاس چٌذیي سا سَاب(. ضَد تشآٍسدُ ّا تَستیي دس هقاٍهت کِ صهاًی

 .کٌیذ تکشاس سَاب ّواى اص استفادُ تا دیگش تیٌی سَساخ دس ٍ تچشخاًیذ

 

 قذاهی nares ًوًَِ

 1 حذاقل سا سَاب ، ضذُ سیسیذُ یا ای دستِ استش پلی سَاب یک اص استفادُ تا

 چشخاًذى تا ٍ دادُ قشاس( ًاسیس) تیٌی سَساخ سَساخ داخل( ایٌچ 0.0) هتش ساًتی

 ًوًَِ  تیٌی ،اصغطای ثاًیِ 10 تا 10 هذت تِ خَد خای دس هاًذى تاقی ٍ سَاب

 .تگیشیذ ًوًَِ سَاب یک تا تیٌی سَساخ دٍ ّش اص. تگیشیذ

 

 کشدى آسپیشُ/  تیٌی ضستطَی یا تیٌی حلق یا تیٌی کشدى آسپیشُ/  ضستطَ

 خن ػقة تِ کوی سشش تخَاّیذ تیواس اص. کٌیذ ٍغل ساکطي دستگاُ تِ سا کاتتش

 سا( pH 0.0) تاکتشیَاستاتیک غیش سالیي لیتش هیلی 1.0 - لیتش هیلی 1. تٌطیٌذ ٍ کضدُ

 تِ ًِ) دّیذ قشاس تیٌی سَساخ دس کام هَاصات تِ سا لَلِ. دّیذ قشاس تیٌی سَساخ یک دس

 گَش خاسخی دّاًِ تا تیٌی ّای سَساخ اص فاغلِ تا تشاتش تایذ کاتتش ػوق(. تاال سوت
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 سا کاتتش هالین چشخص حیي دس ٍ کشدُ ضشٍع سا هالین آسپیشاسیَى/  هکص. تاضذ

 .دّیذ اًتقال ٍیشٍس استشیل ٍاسطِ لَلِ یک دس سا ًوًَِ. کٌیذ خاسج

 

 ساحت خیال تا ّا ًوًَِ تِ صدى دست ٍ آٍسی خوغ

 کِ تیواساًی اص ساًتیوتش 180کوتش فاغلِ تا یا ًوًَِ آٍسی خوغ دٌّذگاى اسائِ تشای

 ٌّگام ٍ دّیذ اًدام دسستی تِ سا ػفًَت کٌتشل  ّستٌذ SARS-CoV-2 تِ هطکَک

 PPE)   personal protectiveضخػی هحافظتی تدْیضات اص ّا ًوًَِ آٍسی خوغ

equipment)، ِسطح تٌفسی هاسک ضاهل ک N50 غَست هاسک یا) تاالتش سطح یا 

 سٍپَش ٍ دستکص ، چطن اص هحافظت ،(  n50 تٌفسی هاسک ًثَد غَست دس

 .کٌیذ استفادُ

 آٍسی خوغ دسگیش هستقیواً اها ، هیکٌٌذ خا خاتِ سا ًوًَِ  کِ دٌّذگاًی اسائِ تشای

 ًوی کاس تیواس اص ساًتیوتش 180کوتش فاغلِ دس ٍ ًیستٌذ( خَدخَش آٍسی خوغ هثالً)

 ضَد هی تَغیِ تْذاضتی پشسٌل تِ. کٌیذ دًثال سا استاًذاسد احتیاطی اقذاهات ، کٌٌذ

 غَست هاسک) هٌثغ کٌتشل ًَػی اص ّستیذ دسهاًی تْذاضتی هشاکض دس کِ صهاى ّش کِ

 .کٌٌذ استفادُ( ای پاسچِ غَست پَضص یا

 

 تشسذ حذاقل تِ تیواس  خَد تَسط ًوًَِ تشداضتي طشیق اص تَاًذ هی PPE اص استفادُ

 .کٌذ  حفظ سا فاغلِ ساًتیوتش 180 حذاقل تْذاضتی خذهات دٌّذُ اسائِ کِ حالی دس
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 ًوًَِ هدوَػِ تشای ای فلِ ضذُ تٌذی تستِ استشیل ّای سَاب اص هٌاسة استفادُ

 فَقاًی تٌفسی ّای

 

 هوکي فَقاًی تٌفسی دستگاُ ّای ًوًَِ آٍسی خوغ تشای استشیل ّای سَاب

 دس) ضذُ تٌذی تستِ خذاگاًِ غَست تِ:ضًَذ تٌذی تستِ سٍش دٍ اص یکی تِ است

 فلِ تٌذی تستِ(ضَد هی دادُ تشخیح اهکاى غَست

. کشد استفادُ ًوًَِ آٍسی خوغ تشای تَاى هی ای فلِ ضذُ تٌذی تستِ ّای سَاب اص

 ّای سَاب اص یک ّش تِ SARS-CoV-2 آلَدگی اص تا ضَد هشاقثت تایذ ، حال ایي تا

 .ضَد خلَگیشی فلِ تٌذی تستِ ظشف دس هَخَد

 

 ، ایذ پَضیذُ تویض هحافظ دستکص یک کِ حالی دس ٍ تیواساى تا تؼاهل اص قثل

 اگش.کٌیذ خذا هػشف یکثاس پالستیکی ّای کیسِ دس فلِ ظشف اص سا خذاگاًِ ّای سَاب

 تٌذی تستِ خذاگاًِ غَست تِ تَاى ًوی سا ای فلِ ضذُ تٌذی تستِ ّای سَاب

 فلِ ظشف اص سا خذیذ سَاب یک تا کٌیذ استفادُ تاصُ ٍ تویض ّای دستکص اص فقط:کشد

 .تشداسیذ

 ، استفادُ ػذم غَست دس ٍ تثٌذیذ سا سَاب ظشف دسب ، سَاب تشداضتي تاس ّش اص تؼذ

 .ضَد خلَگیشی آى سَْی آلَدگی اص تا تگزاسیذ تستِ سا آى

 تا کٌیذ ًگْذاسی َّا  تِ ًفَر غیشقاتل ٍ تستِ ظشف یک دس سا ضذُ تاص ّای تستِ

 .تشسذ حذاقل تِ آلَدگی
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 ًگِ دٍس فلِ سَاب ظشف اص سا ضذُ استفادُ سَاتْای توام ، آلَدگی اص خلَگیشی تشای

 اص فقط ٍ تگیشیذ دستِ اًتْای اًتْای اص سا سَاب فقط ، ّا سَاب توام هاًٌذ.داسیذ

 .کٌیذ استفادُ دستکص تا دستاى

 تالیٌی ًظاست تحت خَد ّای سَاب آٍسی خوغ حال دس تیواساى کِ ٌّگاهی

 تِ سا سَاب یک ، ایذ پَضیذُ تویض هحافظ دستکص یک کِ حالی دس فقط:ّستٌذ

 حول هحیط دس سا سَاب ٍ کشدُ سَاب خَد تَاًذ هی تیواس سپس.دّیذ تحَیل تیواس

 کوک تِ تیواس اگش.کٌذ هَم ٍ هْش ٍ دادُ قشاس استشیل ًقل ٍ حول دستگاُ یا ًقل ٍ

 یا ًقل ٍ حول هحیط دس سا سَاب تا کٌیذ کوک تیواس تِ تَاًیذ هی ، داسد احتیاج

 .کٌذ هَم ٍ هْش سا آى ٍ دّذ قشاس ًقل ٍ حول ٍسیلِ

 

 

 ًظش غشف کِ است ػفًَت اص پیطگیشی سٍضْای حذاقل استاًذاسد احتیاطی اقذاهات

 ّای هشاقثت کِ هکاًی ّش دس ، تیواس اص ػفًَت ضذُ تأییذ یا هطکَک ٍضؼیت اص

 ایي اساس تش آًْا. کٌذ هی اػوال سا تیواس اص هشاقثت ، ضَد هی اًدام تْذاضتی

 هَاد تا تؼاهل یا تیواس ًوًَِ ، تیواس ّش اص تیواسی اًتقال احتوال کِ ّستٌذ اغل

 اص استفادُ ٍ دست تْذاضت ضاهل استاًذاسد احتیاطی اقذاهات. داسد ٍخَد ػفًَی

 اطویٌاى تشای اقذاهات تش ػالٍُ ، ٍخَد غَست دس( PPE) ضخػی هحافظتی تدْیضات

 ٍ ضذػفًَی هَثش هذیشیت ٍ ایوي تضسیق اقذاهات ، تیض ایوٌی ، تٌفسی تْذاضت اص

 احتیاطی اقذاهات دقیق اخشای. است هحیطی سطَح ٍ تدْیضات ػفًَی ضذ

 .ضَد تؼییي فؼالیت خاظ خطش اسصیاتی تَسط تایذ استاًذاسد
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 ػوَهی ّای دستَسالؼول

 تیواسیْای آصهایطگاّی تطخیع دس هشحلِ هْوتشیي ّا ًوًَِ هٌاسة آٍسی خوغ

 تِ هٌدش است هوکي تاضذ ًطذُ آٍسی خوغ دسستی تِ کِ ای ًوًَِ. است ػفًَی

 سٍش صیش ّای ًوًَِ آٍسی خوغ ّای دستَسالؼول. ضَد کارب هٌفی آصهایص ًتایح

 ٍ تػاٍیش خولِ اص ، تیطتش اطالػات تشای. کٌٌذ هی دًثال سا ضذُ تَغیِ استاًذاسد ّای

     ًواد ّای دستَسالؼول تِ ، گام تِ گام ساٌّوای

https://www.cdc.gov/flu/pdf/professionals/flu-specimen-collection-

poster.pdfِکلی طَس تِ ّا دستَسالؼول ایي کِ تاضیذ داضتِ تَخِ. کٌیذ هشاخؼ 

 آًفلَاًضا ٍیشٍس تشای فقط ٍ ّستٌذ استفادُ قاتل تٌفسی ّای ٍیشٍس تشای

 .ًذاسًذ اختػاظ

 

 

 حول ًوًَِ

 ضَد  استفادُ  گاًِ سِ تٌذی تستِ اساسی سیستن

( ّا فلص) ّا تشچسة ٍ ، تاضذ تاال سوت تِ ّا ضذى تستِ تا ضَد دّی خْت تایذ

 گیشد قشاس تستِ هقاتل طشف دٍ دس تایذ "UP" دٌّذّدْت ًطاى

 خطشًاک کاالّای تشای خطشًاک ّای تشچسة
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 خطش( ّای) تشچسة ، َّایی ٍ صهیٌی ًقل ٍ حول تَسط خطشًاک کاالّای حول تشای

 .ضَد چسثاًذُ تستِ ّش تیشًٍی قسوت دس تایذ خاظ

 ًگْذاسی

 هی اًتظاس اگش. داسیذ ًگِ 2-8 دهای دس آٍسی خوغ اص پس ساػت 02 تا سا ّا ًوًَِ

 دسخِ -00 دهای دس سا ّا ًوًَِ ، ضَد اًدام ًقل ٍ حول یا آصهایص دس تاخیش سٍد

 .داسیذ ًگِ پاییي یا ساًتیگشاد

 تْیِ ٍ تشخوِ:دکتشحسیي خذیذ                               

-https://www.cdc.gov/coronavirus/ 2015-ncov/lab/guidelines  هٌثغ:

clinical-specimens.html                                     
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