
 
 
 
 

، تداوی، مراقبت و حمايت افراديکه از مواد مخدر  VHIوقايه     .  ١٩کويد  
١استفاده ميکنند

 

  رهنمود برای فراهم کنندگان خدمات 

  

  در محيط کاری خويش چلوگيری کنيد   COVID-19 از گسترش    
 

) فاصله باهم  يک متر (سه فيتکارمندان و مشتريان بايد حد اقل عملکرد بر رعايت فاصله اجتماعی. 
  در تمام حاالت داشته باشند. 

بين کارمندان ساحوی و مشتريان فراهم شوند،  فيت)  ٣فاصله يک متر (  رعايتخدمات ساحوی بايد با  
  پروتوکول ذيل در مورد حفظ الصحه رعايت گردد:

  صحی است: و  اطمينان حاصل کنيد که ساحه کاری شما پاک 
پاک کاری و ضد  بايد بطور منظم   (مانند روی ميزها) و وسايل (مانند تلفنها و کيبوردها)  دفتر  سطوح

  د. نعفونی گرد
  ) توسط کارمندان و مشتريان دقيق و منظم (برای بيست ثانيهتوجه به شستن دستها بطور 

محلوالت ضد عفونی کننده دستان بايد دايمأ در ساحه کاری موجود باشند و بطور منظم از موجوديت  
  آن اطمينان حاصل شود.  

  نصب پوسترهاييکه در آن شستن دستهای توصيه مگيردد 
اطمينان حاصل شود که کارمندان و مشتريان به مکانهای دسترسی دارند که در آن دستهای خود را با  

  شسته ميتوانند.   آب و صابون
  حفظ الصحه درست تنفسی در ساحه کار را تقويت کنيد:

  و شيوه درست سرفه کردن تاکيد ميشود.  حفظ الصحه تنفسی پوسترهاييکه در آن بر نصب  
فراهم   ماسک برای پوشانيدن روی و دستکش پالستيکی در صورت امکان، برای کارمندان خويش 

کنيد، همچنان کثافت دانيهای سربسته ای را برای واگذاری مواد استفاده شده در مکان های مناسب  
  قرار دهيد. 

در    COVID-19بدهيد که  در صورت گسترش سريع  کارمندان و مشتريان خويش را معلومات 
ه  درج   ٩٩٬١۴درجه سيلسيوس/   ٣٧٬٣جامعه نياز است هر کسيکه سرفه خفيف يا تب پاينن ( 

  فارنهايد يا بيشتر داشته باشد) دارد، در خانه بماند.  
در يک زمان به يک مشتری اجازه داخل شدن بدهيد و بدينوسيله از  اصل يک به يک را عملی کنيد. 

  بيروبار بيش از حد جلوگيری کنيد.  
مشاوره های طبی، خدمات روانی اجتماعی و   کارهای خويش را به شيوه های مجازی تنظيم کنيد.

  صحت روانی بايد از طريق امکانات آنالين مانند تلفون و ايميل راه اندازی شود.  
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، سوزن و سرنچ معقم و ساير ابزار، ادويه ايکه  به ارزيابی نيازها پرداخته 
 .کنيدبدون نسخه تجويز شده ميتواند و نالوکسان فراهم

 
 

 

  

   تهيه کنيد راهکرد واضح برای ارتباطات

  پالن داشته باشيددر صورت غيابت کارمندان 

) سوزن و سرنج مقعم را افزايش بدهيد. برای توضيع ثانوی (دوستان به دوستان
  روی دست بگيريد. به منزل  نرسانيدآنهاييکه در قرنطين بسر ميبرند، پالن 

 
 
 
 

به  حکومت در شرايط قرنطين در صورت ايجاب مقررات
تا با  روی دست گيريدفعاليت  اجازه نامهکارمندان ساحوی 

  جريمه و توقيف مواجه نشوند. 
  

محيط مصون کاری    ١ HIVدر بخش خدمات کاهش اضرار 
   بيروبار بيش از حد جلوگيری شود از -شود فراهم

مواد بيشتر بشمول سوزن و سرنج معقم، ساير وسايل مورد 
به مشتريان فراهم نياز برای زرق، دود کردن و انشاق کردن 

  کنيد.
که اشخاص با شرايط ثابت کلينکی حاصل کنيد  ناطمينا

درمان تعويضی  فرصت بيشتر داده ميشوند تا مقادير
برای مدت طوالنی تر برای شان داده  (OST)اوپوييدها 

  ميشود
  . دوزهای دوايی را قبل از قبل آماده کنيدبرای هر مشتری 

  
  

  
که از ايجاد بيروبار  ظيم کنيدتنقسمی زمان دريافت ادويه را 

  در مراکز ارايه خدمات جلوگيری شود. 
� و استفاده در خانه وجود  OSTدر موارديکه ستراتيژي برای تطبيق پاليسی اخذ ادويه  

  شروع کنيد. ندارد، آنرا
و ساير مشکالت مزمن HIV/HCVاز  کسانی که به ادويه دوزها و مقادير بيشتر

  رنج ميبرند، فراهم کنيد. 
 با ساير خدمات صحی هماهنگی داشته باشيد تا از تداوم مراقبتهای صحی

 اطمينان حاصل کنيد

 پالن آينده


