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ТАВСИЯИ МУВАҚҚАТИИ МЕТОДӢ БАРОИ МУТАХАССИСОНИ 

ШАБАКАИ МУАССИСАҲОИ КАТС  

 

“Пешгирӣ, ташхис ва табобати сирояти нави коронавирусӣ (COVID-19)” 

(дар асоси маводҳои ТУТ, фармоишҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маводҳои Руссия (нашри 4 аз 

27.03.2020) 

 
ТАВСИФИ ЭТИОЛОГӢ  

 

Коронавирусҳо (оилаи Coroviridae) - вирусҳои дорои РНК бо 

андозаашон 80-160 нм, ки пардаи липосомӣ доранд.  
 

ТАВСИФИ ЭПИДЕМИОЛОГӢ 

Айни замон, манбаи асосии сироятѐбӣ шахси бемор ва инчунин 

беморони дар давраи ниҳонибуда мебошанд. 

Интиқоли барангезандаи беморӣ тавассути ҳавоӣ-қатрагӣ, тамосӣ ва 

наҷосатӣ-даҳонӣ рӯй медиҳад. Омилҳои интиқол: ҳаво, маҳсулотҳои 

хурокворӣ ва ашъѐҳои рӯзгор, ки бо COVID-19 сироят шудаанд. 
 

 

Муайян намудани ҳодисаҳои сирояти нави коронавируси COVID-19 
 

Шубҳаи сироятёбӣ ба COVID-19 дар ҳолати: 
 

- мавҷудияти аломатҳои клиникии сирояти шадиди роҳҳои нафас, 

илтиҳоби бронхҳо, пневмония дар якҷоягӣ бо маълумотҳои зерини 

эпидемиологӣ: 
 

- дар 14 рузи охир то пайдо шудани аломатҳои эпидемологӣ 

ташрифи кишвар ва минтақаҳои аз ҷиҳати эпидемиологӣ ба COVID-19 

номусоид; 

- дар 14 рузи охир мавҷуд будани тамоси зич бо шахсоне, ки таҳти 

назорати сирояти нави коронавирус буданд ва баъдан бемор 

шуданд, 
 

- дар 14 рузи охир мавҷуд будани тамоси зич бо шахсоне, ки бо 

таҳлилҳои лабораторӣ ташхиси COVID-19 муайян шудааст. 

 

Ҳолати тасдиқшудаи сирояти COVID-19: 
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Натиҷаҳои мусбати озмоишҳои лабораторӣ барои мавҷудияти РНК -и 

COVID-19 бо усули аксуламали занҷираи полимеразӣ (ПЦР). 
 

ТАШХИСИ СИРОЯТИ КОРОНАВИРУСӢ 

Ташхис дар асоси муоинаҳои клиникӣ, анамнези эпидимиологӣ ва 

натиҷаҳои тадқиқотҳои лабораторӣ гузошта мешавад,  

    Қадамҳо: 

1.  Ҷамъ намудани анамнези эпидемиологӣ 
 

2. Муоинаи физикалӣ аввалия дар сатҳи КАТС 

- Баҳодиҳии пардаҳои луобии роҳҳои болои нафас, 

- Аускултатсия и перкуссияи шушҳо, 

- Палмосидани лимфогиреҳҳои канорӣ, 

- Муоинаи узвҳои ковоки шикам бо муайянкунии ҳаҷми ҷигар ва 

испурч, 

- Ҳароратсанҷӣ, бо муайянкунии дараҷаи вазнинии ҳолати бемор. 

 

 Хусусияти клиникии сирояти коронавирусӣ  

Давраи ниҳонӣ аз 2 то 14 рӯзро дар бар мегирад. 
 

Сирояти нави коронавирусӣ намуди COVID-19 дорои аломатҳои клиникии 

сирояти шадиди вирусии респираторӣ мебошад:  
 

-баланд шудани ҳарорати бадан (>90%); 
 

-сулфа (хушк ѐ,ки бо каме балғам) дар 80 % ҳодиса; 
 

-нафастангӣ / норасогии шадиди нафас (55%); 
 

-дард дар мушакҳо, беҳолатӣ ва бемадорӣ (44%); 
 

-эҳсоси фишурда дар қафаси сина (>20%), 
 

Норасоии шадиди нафас дар рӯзи 6-8-ум аз лаҳзаи сироятѐбӣ инкишоф 

меѐбад. Инчунин муайян карда шуд, ки дар байни нишонаҳои аввал 

метавонад дарди сар (8%), хунпартоӣ (5%), дарунравӣ (3%), дилбеҳузурӣ, 

қайкунӣ, таппиши (задани) дил ҷой дошта бошад. Ин аломатҳо ҳангоми 

оғози сироятѐбӣ метавонад дар сурати набудани табларза мушоҳида 

шавад.  

 
 

Намудҳои  клиникӣ ва зуҳуроти сирояти covid-19: 
 

1. Сирояти шадиди роҳҳои нафас дараҷаи сабук. 
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2. Илтиҳоби шуш бе норасогии нафас  

3. Илтиҳоби шушҳо бо норасогии шадиди нафас. 

4. Синдроми дистресии шадиди респираторӣ (ОРДС). 

5. Уфунат. 

6. Садмаи уфунатӣ септикӣ (сироятии токсикӣ). 
 

Дар зиѐда аз 30% беморон гипоксемия (паст шудани SpO2 ба 88% ) 

мушоҳида мегардад. Дараҷаҳои сабук, миѐна ва вазнини сирояти 2019-

nCoV мавҷуданд; дараҷаҳои вазнини ин беморӣ ин беморони калонсол 

буда (60 сола боло) ва инчунин гирифтори бемориҳои ҳамрадиф ба 

монанди диабети қанд (20%), бемории фишорбаландӣ (15%) ва дигар 

бемориҳои дилу рагҳо буданд (15%). 
 

 

Ташхиси таҳлилҳои иловагӣ ҳангоми зарурият дар сатҳи беморхона 

гузаронида мешаванд. 

Барои тасдиқи COVID-19 ташхиси мушаххаси ( спетсификӣ) лабораторӣ: 

- Муайян намудани РНК – и вируси COVID-19 бо усули 

аксуламали занҷираи полимеразӣ (ПЦР) гузаронида мешавад, аз 

ҷониби Гурӯҳи мобилии зудамал (Фармоиши ВТ ҲИА ҶТ аз 

01.02.2020, №59). 

 

Кормандони шабакаи муассисаҳои катс фаъолияти худро тибқи 

“АЛГОРИТМИ ДАРЁФТ, ТАШХИС ВА ИНТИЌОЛИ БЕМОРИ 

КОРОНАВИРУС” мебаранд.  

Қадами 1. Тибқи ин алгоритм, шахсоне бо аломатњои њарорати баланд, 

сулфаи хушк ѐ бо миќдори ками балѓам, нафастангї, эњсоси 

фишурдашавии ќафаси сина ва баъзан хастагї ва дард дар мушакњо бояд 

ба табиби оилавӣ бо воситаи телефон муроҷиат намоянд (ба муассисаи 

КАТС ташриф нанамоянд!).  

Кормандони тиб, ки ба беморони сирояти коронавируси нави 2019-

nCoV кумак мерасонанд дар ҳолати зарурӣ ва гумонбарӣ ба ин сироят 

бояд бо таҷҳизоти муҳофизати шахсӣ: кулоҳҳо яккаратаина, либосҳои 

корӣ, либосҳои муҳофизатии фардии яккарата, респираторҳо (навъи 

NIOSH-certified N95, EU FFP2 ѐ амсоли ин), дастпӯшакҳои яккарата, 

айнакҳо ва бахил таъмин карда шаванд (тавсияҳои аз маводи “Справочник 

по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая больница. 

Медицинский Факультет  университета Чжэцзян. Справочник составлен 

на основании клинических данных и опыта”). 
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Ҳангоми ба пардаҳои луобӣ ѐ пӯст расидани маводи биологии 

дорои патогении COVID-19: 

- дастҳоро бо антисептики спиртдор ѐ машруботи спиртӣ шустан, 

агар рӯй ҳифз карда нашуда бошад, пас онро бо тампони (фатила) 

спирти  этилии 70% пок кардан лозим аст (машруботи нушокии 

спиртиро истофода набаред, аз сабаби паст будани консентратсияи 

спирт, оддатан 38-40%); 

- пардаҳои луобии даҳон ва гулӯро бо спирти этилӣ 70% ғарғара 

мекунанд, маҳлули 2% кислотаи боратро ба чашм ва бинӣ мечакконанд. 

Назорати саломатии кормандони тибро ташкил кардан зарур аст: 

ташхисҳои ҳаррӯза бо ҳароратсанҷ 2 бор дар тамоми давраи нигоҳубини 

беморони сирояти коронавируси нави 2019-nCoV ва дар давоми 14 рӯз 

пас аз тамос бо охирин бемор. 

Ҳангоми ташрифи шахсе, ки шубҳаи сироятёбӣ ба COVID-19 дорад, 

муассисаи КАТС бояд “Нақшаи фаврии чорабиниҳо ҳангоми муайян 

намудани ҳодисаи COVID-19”. 

Қадами 2. Ҳангоми муоина ва азназаргузаронии бемор ва муайян 

гардидани аломатњои эњтимолии сирояти коронавирус, табиб тибќи 

замимаи  №2-и фармоиши ВТ ва ЊИА ЉТ №59 аз 1 феврали соли 2020 бо 

гурўњи мобилии зудамали шањрї (ноњиявї), ки аз мутахассисони 

эпидемиолог, сироятшинос ва озмоишгар иборат аст, дар тамос мешавад 

(аз ҷониби роҳбарияти КАТС таъмин мегардад). 

Ҳангоми муайян намудани ҳолати вазнини бемор (аворизҳо) бояд онро зуд 

бистари намудан ба беморхонаи сироятии махсусгардонидашуда! 

Қадами 3. Вазифаҳои гурўњи мобилии зудамал 

- муайян намудани эњтимолияти  сирояти коронавирус;  

- њангоми љой доштани эњтимолияти сирояти коронавирус гирифтани 

намуна барои гузаронидани ташхис; 

- тавсияњои минбаъда то муайян шудани натиљаи ташхис (аз ҷониби 

сироятшиносӣ гурўњи мобилии зудамал”. 

Қадами 4. Њангоми тасдиќ гардидани сирояти коронавирус: 

- даъвати  наќлиѐти Ёрии таљилї  барои интиќоли бемор ва шахсони дар 

тамосбуда; 

- даъвати гурўњи дезинфексионї бо маќсади анљом додани корњои 

дезинфексионї дар манбаъ. 

Њангоми тасдиќ нагардидани сирояти коронавирус: 

- давом додани назорат ва муолиљаи бемор дар шароити хона аз љониби 

табиби оилавї ва њамшираи тибби оилавї. 
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Муҳим: Шахсоне, ки аз давраи карантин баромадан (14 рӯз) 

хатман дар таҳти назорати табиби оилавӣ дар муддати 14 рӯз 

бошанд! 
 

Алгоритми дарёфт, ташхис ва интиќоли бемори коронавирус 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даъвати табиби оилавї ё њамшираи тибби оилавї ба хона 
- муоина ва азназаргузаронии бемор ва њангоми муайян гардидани 
аломатњои эњтимолии сирояти коронавирус, табиб тибќи замимаи  №2-
и фармоиши ВТ ва ЊИА ЉТ №59 аз 1 феврали соли 2020 бо гурўњи 
мобилии зудамали шањрї (ноњиявї), ки аз мутахассисони эпидемиолог, 
сироятшинос ва озмоишгар иборат аст, дар тамос мешавад. 

Гурўњи мобилии зудамал 
- муайян намудани эњтимолияти  сирояти коронавирус;  
- њангоми љой доштани эњтимолияти сирояти коронавирус гирифтани 
намуна барои гузаронидани ташхис; 
- тавсияњои минбаъда то муайян шудани натиљаи ташхис. 
 

Њангоми тасдиќ гардидани сирояти коронавирус: 
- даъвати  наќлиѐти Ёрии таљилї  барои интиќоли бемор ва шахсони 
дар тамосбуда; 
- даъвати гурўњи дезинфексионї бо маќсади анљом додани корњои 
дезинфексионї дар манбаъ. 
Њангоми тасдиќ нагардидани сирояти коронавирус: 
- давом додани назорат ва муолиљаи бемор дар шароити хона аз 
љониби табиби оилавї ва њамшираи тибби оилавї 
 

Њангоми мурољиати шањрванд ба воситаи телефон бо аломатњои 
њарорати баланд, сулфаи хушк ё бо миќдори ками балѓам, нафастангї, 

эњсоси фишурдашавии ќафаси сина ва баъзан хастагї ва дард дар 
мушакњо  
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ДАСТУРАМАЛИ   (ИНСТРУКСИЯ) 

Доир ба гузаронидани чорабиниҳои безараргардонӣ  

(дезинфексионӣ) барои пешгирии бемориҳое, ки  

коронавирусҳо боис мешаванд 

(Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 03 феврали соли 2020, №1-5/723-564) 

 

Барои безараргардонӣ маводро аз гурӯҳҳои гуногуни кимиѐвӣ 

истифода бурдан мумкин аст: хлороактивӣ (намаки натрии кислотаи 

дихлоризотсианурӣ - дар тамаркузи (консентратсияи) хлори фаъол на 

камтар аз 0,06%, хлорамин Б  - дар тамаркузи хлори фаъол на камтар аз 

3,0%), оксиген-фаъол (пероксиди гидроген - дар тамаркузи на камтар аз 

3,0%), моддаҳои фаъоли сатҳии катионӣ - пайвастагиҳои аммонии 

чоряки (дар тамаркузи на камтар аз 0,5%) аминҳои сеякӣ (дар тамаркузи 

на камтар аз 0,05%), ҳосилаҳои полимерии гуанидин (дар тамаркузи на 

камтар аз 0,2%), спиртҳо (ҳамчун антисептикҳои пӯстӣ ва маводи 

безарагардонӣ барои коркарди сатҳҳои хурди рӯизаминӣ - спирти 

изопропилӣ дар тамаркузи на камтар аз 70%-и вазн, спирти этилӣ  - 

тамаркузи на камтар аз 75%-и вазн). Таркиби моддаҳои фаъол дар 

Дастурамал барои истифода нишон дода мешавад. 

Ҳама рӯи деворҳо дар утоқҳои барои мусофирон ва кормандони 

фурудгоҳҳо пешбинишуда, ки ба хидматрасонии мусофирон ва бағоҷ 

машғуланд, аз ҷумла сатҳи ашѐҳо, дастҳо, лавозимоти назди тиреза, 

дастаки дарҳо, мизҳо дар паҳлӯ, дари дастҳо, зарфҳои бемор, бозичаҳо, 

ихроҷ, ҳаво ва дигар объектҳо, бояд дезинфексия карда шаванд. 

Безараргардонии (дезинфексияи) профилактикӣ 

Дезинфексияи пешгирикунанда фавран пас аз хатари сар задани 

беморӣ бо мақсади пешгирии воридшавӣ ва паҳншавии барангезандаи 

беморӣ дар муассисаҳо, минтақаҳо ва ғайра оғоз мешавад. яъне дар ҷойѐ, 

ки ин беморӣ ҳанӯз мавҷуд нест, аммо хатари воридшавии он аз берун 

вуҷуд дорад. Он чунин чораҳои гигиенаи шахсиро, яъне тез-тез дастонро 

бо собун шустан ѐ бо антисептикҳои пӯстӣ, вентилятсияи мунтазами 

бино ва гузаронидани рӯбучини тар дарбар мегирад. Чорабиниҳо пас аз 

5 рӯзи бартараф кардани хатари воридшавии барангезанда қатъ карда 

мешаванд. 

Безараргардонии манбаъ  

Ҷорӣ ва ниҳоиро дар бар мегирад. 

Безараргардонии ҷорӣ (кунунӣ) ҳангоми сар задани беморӣ дар 

тамоми давраи беморӣ гузаронида мешавад. Барои безараргардонии 
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кунунӣ, маводи безараргардоние, ки дар ҳузури одамон истифода карда 

мешаванд, бояд хушконад. Зарфҳо, либосҳои болоии бемор, ашѐи 

нигоҳубин бо усули ғӯтониш дар маҳлулҳои безараргардонӣ коркард 

карда мешаванд. 

Коркарди гигиении дастҳо бо истифодаи антисептикҳо барои пӯст, 

ки дорои спирт мебошанд бояд пас аз ҳар як тамос бо пӯсти бемор 

(эҳтимолан бемор), луобпардаи он, ихроҷ, бандина, либос ва дигар ашѐи 

нигоҳубин пас аз тамос бо таҷҳизот, мебел ва дигар ашѐе, ки дар 

наздикии бемор ҷойгир аст, анҷом дода шавад. 

Тавсия дода мешавад, ки ҳавои ҳуҷраҳоро дар ҳузури одамон бо 

истифодаи технология ва таҷҳизоти муқарраргардида, ки дар асоси 

истифодаи нури ултрабунафш (рециркуляторҳо), намудҳои мухталифи 

филтрҳо (аз ҷумла электрофилтрҳо) мувофиқи санадҳои методологии 

тасдиқшуда коркард карда мешавад. 

Дезинфексияи ниҳоиро (хотимавиро) дар манбаи сироятӣ пас аз 

баромадани беморон аз манбаъ гузаронида мешавад. Барои коркард 

дезинфексияҳои боэътимодро дар асоси пайвастагиҳои фаъоли хлор ва 

оксиген истифода мешаванд. Ҳангоми коркарди сатҳи ашѐҳо дар биноҳо 

усули обѐрӣ истифода карда шавад. Тавсия дода мешавад, ки ҳавои 

ҳуҷраҳо дар вақти набудани одамон тавассути нурҳои кушодаи 

ултрабунафш ва аэрозолҳои маводи дезинфексионӣ коркард карда 

шаванд.  

Ҳама намуди корҳо бо маводи безараргардонӣ бо дастпӯшакҳои 

истифодаашон як ва ѐ якчандкаратаи обногузар бояд иҷро карда шаванд. 

Ҳангоми безараргардонии ниҳоӣ бо усули обѐрӣ таҷҳизоти муҳофизати 

инфиродӣ истифода бурда шавад. Узвҳои нафаскашӣ бо респиратор, 

чашм бо айнакҳои муҳофизатӣ муҳофизат карда шаванд ѐ таҷҳизоти 

муҳофизаткунандаи инфиродии зиддиаэрозолиро бо рӯйпӯш истифода 

баранд. 

Маводи дезинфексионӣ дар қуттиҳои истеҳсолкунанда, дар ҷои 

хушк, хунук (салқин) ва торикшудаи ҷудошуда, дастнорас аз дастрасии 

кӯдакон нигоҳ дошта шаванд. 

Чораҳои эҳтиёткорӣ 

Шаҳрвандон бояд чораҳои гигиенаи шахсиро риоя кунанд - аз 

ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд; аз ҷойҳои серодам ва тамос 

гирифтан бо шахсони бемор, ки табъи баланд доранд, худдорӣ кунед. 

Тадбирҳои эҳтиѐтӣ ҳангоми гузаронидани чораҳои безараргардонӣ 

ва ѐрии аввал дар ҳолати тасодуфан заҳролудшавӣ барои истифодаи ҳар 

як маводи дезинфексионӣ Дастурамали мушаххас муқаррар карда шавад. 
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Тавсияҳои қаблӣ оид ба пешгирии паҳншавии 

сирояти коронавируси нави 2019- nCoV 

дар муассисаҳои тиббӣ 

 

Ҳангоми ташхиси 2019-nCoV ѐ гумонбарӣ ба ин беморӣ дар 

муассисаҳои тиббии амбулаторӣ-дармонгоҳӣ (МТАД) бемор бояд ба 

беморхонаи касалиҳои сироятӣ бистарӣ карда шавад. 

Интиқоли беморон ба беморхона аз муассисаҳои тиббии 

амбулаторӣ-дармонгоҳӣ тавассути нақлиѐти тиббии махсуси 

таъингардида амалӣ карда мешавад. 

Кормандони тиб, ки ба беморони гирифтори сирояти 

коронавируси нави 2019-nCoV ва ба ин сироят гумонбар кумак 

мерасонанд, инчунин ронандагони автомобилҳои махсуси тиббӣ бояд бо 

таҷҳизоти инфиродии муҳофизаткунанда таъмин карда шаванд: кулоҳҳо, 

хилъатҳои зиддивабоӣ (ҷарроҳӣ), респираторҳо (навъи NIOSH-certified 

N95, EU FFP2 ѐ амсоли ин). Ҳангоми интиқол додани беморон либоси 

муҳофизатии кормандони тиб пас аз ҳар як бемор иваз карда мешавад. 

Дар ҳолати кабинаи алоҳидаи мошинҳо ронанда бояд камзӯли болопӯш 

пӯшад. 

Пас аз интиқол додани бемор ба беморхона, нақлиѐт ва ашѐе, ки 

ҳангоми интиқол истифода мешаванд, дар ҳудуди муассисаи тиббӣ дар 

ҷои махсуси бо заҳбуру чоҳ таҷҳизонидашуда дезинфексия карда 

мешавад. 

Барои дезинфексия маводи безараргардонӣ, ки барои таъмини 

самарабахши безараргардонии сироятҳои вирусӣ иҷозат дода шудааст,  

мавриди истифода қарор дода шавад.  

Барои безараргардонии ҳаво мавод ва усулҳои муқарраршуда 

тибқи тартиби ҷорӣ истифода карда мешаванд. 

Дар шуъбаи қабули онҳо дезинфексияи ҷорӣ ва ниҳоӣ гузаронида 

мешавад. 

Дар анбор либосҳои бемор дар халтаҳои инфиродӣ дар зарфҳо ѐ 

халтаҳои пластикӣ ҷойгир карда, нигоҳ дошта мешаванд.  

Ғизо барои беморон дар зарфҳои ошхона ба даромадгоҳи 

хидматрасонии «тоза» расонида мешавад ва дар он ҷо аз зарфҳои 

ошхона ба зарфҳои ошхонаи беморхонагӣ интиқол дода мешавад. 

Дар ошхонаи беморхонагӣ хӯрокҳо дар зарфҳои шуъбаҳо гузошта 

мешаванд ва ба шуъбаи тақсимот фиристода мешаванд, ки дар он ҷо ба 

қисмҳо ҷудо карда баъд ба тамоми ҳуҷраҳо тақсим карда мешаванд. 
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Зарфҳое, ки дар он хӯрок ба шуъбаҳо оварда мешаванд, тариқи 

ҷӯшонидан безараргардонида ва пас аз он зарф бо табақ ба дегхона 

интиқол дода мешавад ва дар он ҷо то тақсимоти минбаъда шуста 

мешавад. 

Макони тақсимоти ғизо бо тамоми маводи безараргардонии 

партовҳои ғизо заруранд, таъмин карда мешаванд. Зарфҳои инфиродӣ 

пас аз ҳар қабули хӯрок безараргардонида мешаванд. 

Партовҳои тиббӣ, аз ҷумла партовҳои биологии беморон (балғам, 

пешоб, наҷосат ва ғайра) мувофиқи талаботи санитарӣ ва эпидемиологӣ 

барои коркарди партовҳои тиббӣ, ки ба партовҳои дараҷаи В тааллуқ 

доранд, нест карда мешаванд. 

Рахти хоб пас аз ҷавобдиҳӣ, марг ѐ интиқоли бемор ба камераи 

безараргардонӣ супорида мешавад, дар бокси махсус ва ҳуҷраи бемор 

безараргардонии ниҳоии деворҳо, мебел, таҷҳизот, ашѐи нигоҳубин 

гузаронида мешавад. 

Дар беморхонаи касалиҳои сироятӣ, ки беморони гирифтори 2019-

nCoV ҷойгиранд, режими зиддиэпидемикӣ тибқи муқаррарот барои 

сироятҳое, ки механизми интиқоли аэрозолӣ доранд, ҷорӣ карда 

мешавад. 

Ба хона ҷавоб додани беморон пас аз пурра шифо ѐфтан иҷозат 

дода мешавад. 

Дар ҳуҷраҳои беморхонаи касалиҳои сироятӣ ҳамарӯза 

безараргардонии ҷорӣ ва пас аз озод шудани бино дезинфексияи ниҳоӣ 

гузаронида мешавад. 

Назорати риояи талаботи бехатарии биологӣ дар беморхонаи 

касалиҳои сироятӣ аз ҷониби мутахассисони мақомоти ҳудудии 

Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

ҶТ анҷом дода мешавад.  

Чораҳои пешгирии 2019-nCoV дар байни кормандони тиб 

Бо назардошти хатари баланди сирояти кормандони тиб иҷроиши  

як қатор чораҳои пешгирикунанда заруранд. 

Роҳбарони муассисаҳои тиббӣ бояд ба кормандони тиб 

гузаронидани омӯзиш оид ба пешгирии паҳншавии сирояти 

коронавируси нави 2019-nCoV, гузаронидани чорабиниҳои 

зиддиэпидемикӣ, истифодаи таҷҳизоти муҳофизатии инфиродӣ ва 

чораҳои пешгирии инфиродиро таъмин намоянд. 

Кормандони тиб, ки ба беморони сирояти коронавируси нави 2019-

nCoV кумак мерасонанд дар ҳолати зарурӣ ва гумонбарӣ ба ин сироят 

бояд бо таҷҳизоти муҳофизати шахсӣ: кулоҳҳо, хилъатҳои зиддивабоӣ 
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(ҷарроҳӣ), респираторҳо (навъи NIOSH-certified N95, EU FFP2 ѐ амсоли 

ин) таъмин карда шаванд. 

Барои таъмини бехатарии муҳити ҳаво чораҳо андешанд. Ҳаворо 

дар биноҳои муассисаҳои тиббӣ бо истифода аз восита ва усулҳои 

иҷозатшуда бояд безарар гардонанд. 

Кормандони тиб набояд ба чашм, бинӣ, даҳон, даст, аз ҷумла бо 

дастпӯш даст расонанд. 

Риояи гигиенаи даст бояд бо истифода аз антисептикҳои спиртӣ 

бари пӯст пеш аз тамос бо бемор, қабл аз ҳама гуна амалиѐт, пас аз тамос 

бо биоматериалҳо ва ашѐҳои атрофи бемор сурат гирад. 

Барои кормандони соҳаи тандурустӣ, ки вазифаҳои онҳо 

ҷамъоварӣ ва баровардани партовҳои тиббии дараҷаи В-ро дар бар 

мегиранд, муҳофизати роҳҳои нафас бо респиратор зарур аст. 

Ҳангоми ба пардаҳои луобӣ ѐ пӯст расидани маводи биологии 

дорои патогенаи 2019-nCoV: 

- дастҳоро бо антисептики спиртдор ѐ машруботи спиртӣ шустан, 

агар рӯй ҳифз карда нашуда бошад, пас онро бо тампони (фатила) 

спирти  этилии 70% пок кардан лозим аст; 

- пардаҳои луобии даҳон ва гулӯро бо спирти этилӣ 70% ғарғара 

мекунанд, маҳлули 2% кислотаи боратро ба чашм ва бинӣ мечакконанд. 

Назорати саломатии кормандони тибро ташкил кардан зарур аст: 

ташхисҳои ҳаррӯза бо ҳароратсанҷ 2 бор дар тамоми давраи нигоҳубини 

беморони сирояти коронавируси нави 2019-nCoV ва дар давоми 14 рӯз 

пас аз тамос бо охирин бемор. 

 

Тавсияҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ  

барои аҳолӣ оид ба коҳиш додани хатари сирояти коронавируси  

нави 2019-NCOV: 

 

 Шустани муттасили (тез-тез) дастон бо антисептикҳои спиртӣ 

ѐ собун ва об; 

 Ҳангоми сулфидан ва атсазанӣ даҳон ва бинии худро бо даст 

ва дастпоккунаки яккарата пӯшед - рӯймолчаи истифодашударо фавран 

партоед ва дастонро бишӯед; 

 Аз одамоне, ки нишонаҳои табларза ва сулфа доранд, дурӣ 

ҷустан лозим аст; 

 Агар шумо ҳарорати баланд/табларза, сулфа, нафаскашии 

душвор дошта бошед, ба ѐрии тиббӣ муроҷиат кунед ва дар бораи 

таърихи ҳаракатҳои худ ба муассисаҳои тиббӣ хабар диҳед; 
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 Ҳангоми ба бозор ва ҷойҳое, ки дар он ҳолатҳои сирояти 

коронавируси нав ба қайд гирифта шудаанд, аз тамоси мустақим бо 

ҳайвонҳои зинда дурӣ ҷӯед;  

 Истеъмоли маҳсулоти хом ва ѐ ба таври кофӣ тайѐр нашудаи 

ҷонварон: гӯштҳои хом ѐ шир бояд боэҳтиѐт бошанд. 
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Шањрвандони мўњтарам! 

 

Бо маќсади таъмин намудани амнияти санитарию 

эпидемиологии ањолї, солимии Шумо, ањли оилаатон ва 

ањолии гирду атроф, аз Шумо эњтиромона хоњиш 

менамоем, ки дар сурати пайдо гардидани аломатњои 

њарорати баланд, сулфаи хушк ё бо миќдори ками балѓам, 

нафастангї, эњсоси фишурдашавии ќафаси сина ва 

баъзан хастагї ва дард дар мушакњо ба табиби оилавї ѐ 

њамшираи тибби оилавї бо телефонњои дар поѐн 

овардашуда мурољиат намоед. 

Дар њамин њолат, Шумо дар шароити хона бо 

хизматрасонии тиббї пурра фаро гирифта мешавед.  

Аз Шумо хоњиш менамоем, ки зарурати рафтан ва ѐ 

гирифта бурдани чунин шахсон бо аломатњои 

номбаршуда ба беморхона, маркази саломатї ва ѐ 

нуќтаи тиббї нест, чунки бемор метавонад ба пањн 

гардидани беморї ва сироятѐбии дигарон сабабгор 

шавад. 

   

Ному насаби  табиби оилавї____________________ 

раќами телефон: ___________________________ 

Ному насаби њамшираи тибби оилавї _____________ 

Раќами телефон:___________________________ 

Раќами телефони  

муассисаи тиббї _____________________ 
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Ба диќќати табибон ва кормандони миѐнаи тиббї! 

 

Бо маќсади дарѐфт ва ташхиси сариваќтии гумонбарон ба бемории 

Коронавирус ва таъмини амнияти санитарию эпидемиологии ањолї дар 

мавриди мурољиати ањолї бо шикоятњои њарорати баланд, сулфаи хушк ё 

бо миќдори ками балѓам, нафастангї, эњсоси фишурдашавии ќафаси сина 

ва баъзан хастагї ва дард дар мушакњо хизматрасонии (кўмаки) аввалияи 

тиббї бо риояи ќоидањои худмуњофизатї дар шароити хона анљом дода 

шавад. 

Њангоми мурољиати телефонии шањрванд, корманди тиб (табиби 

оилавї ва њамшираи тибби оилавї) бояд оид ба анамнези беморї ва 

шикоятњои бемор маълумоти пурра љамъоварї намояд. 

Пеш аз ташриф овардан ба хона корманди тиб бояд бо таҷҳизоти 

инфиродии муҳофизаткунанда таъмин бошад, аз љумла ниќоб, кулоҳ, 

дастпўшак, хилъатҳои яккарата, айнаки муњофизатї, респираторҳо (N95, 

EU FFP2 ѐ амсоли ин). 

Њангоми муоина ва азназаргузаронии бемор ва муайян гардидани 

аломатњои эњтимолии сирояти Коронавирус бо гурўњи мобилии 

зудамали шањрї (ноњиявї), ки аз мутахассисони эпидемиолог, 

сироятшинос ва озмоишгар иборат аст, дар тамос шудан лозим аст. 

Ќайд кардан лозим аст, ки нисбати чунин бемор аз тарафи гурўњи 

мазкур амалњои минбаъдаи зерин анљом дода мешавад: 

- муайян намудани эњтимолияти  сирояти Коронавирус; 

-њангоми љойдоштани эњтимолияти сирояти коронавирус 

гирифтани намуда барои гузаронидани тањлил; 

- тавсияњои минбаъда то муайян шудани натиљаи тањлил. 

Њангоми тасдиќ гардидани сирояти коронавирус: 

- даъвати  наќлиѐти Ёрии тиббии таъљилї  барои интиќолї бемор 

ва шахсони дар тамосбуда; 

- даъвати гурўњи дезинфексионї бо маќсади анљом додани корњои 

дезинфексионї дар манбаъ. 

Њангоми тасдиќ нагардидани сирояти коронавирус: 

- давом додани назорат ва муолиљаи бемор дар шароити хона аз љониби 

табиби оилавї ва њамшираи тиббї. 
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Тартиби пушидан ва кашидани либосҳои муҳофизатии фардӣ ҳангоми кор бо 

беморони дорои COVID-19 

 

 


