ﺑرای ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ،ﺗﺳت
ﺟﺎﮔزﯾن ﻗرﻧطﯾن ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺳت ھﺎی روزﻣرۀ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺟﺎﮔزﯾن ﻗرﻧطﯾن
 ۱۰روزه ﻣﯾﮕردد .ﺗﻌدﯾل در ﻣﻘررات ﻣﺗذﮐره از ﻧﯾﻣﮥ ﺷب  ۲۶ﺟﻧوری ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ،اﻧﮕوﯾل ﺷﯾرﮐول ﻣﯾﮕوﯾد :اﮐﻧون ﻋده ﯾﯽ زﯾﺎد ﻣردم در ﻗرﻧطﯾن ھﺳﺗﻧد .وﺿﻌﯾت
ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﻋث ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم و اوﻟوﯾت ﺑﻧدی در ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﻘررات ﻗرﻧطﯾن و ﻣﻘررات اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳت ھﺎی pcr
ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻋﺎﺟل ﺑﮫ ﺣﯾث ﺑدﯾل ،از زژﯾم ﻗرﻧطﯾن ﺑﮫ رژﯾم آزﻣﺎﯾش ﺑروﯾم.
ﺗﻌدﯾل اﯾن ﻣﻘررات از ﻧﯾﻣﮥ ﺷب  ۲۶ﻣﺎه ﺟﻧوری ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر ﺑوده و ﺑدون ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت وﺿﻌﯾت واﮐﺳﯾن ،ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ
اﺳت.

ﻣﻘررات ﺑﮫ طور ذﯾل اﺳت:
ﻣوارد ذﯾل ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎﮔزﯾن ﻗرﻧطﯾن  ۱۰روزه ﺷده ﺷوﻧد:
•

ﺗﺳت ھﺎی روزﻣره اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل و ﺳﺎﯾر ﻧزدﯾﮑﺎن ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ،ﺑرای ﻣدت  ۵روز ﺑﻌدز از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ
ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب.

•

اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و اﻗﺎرب دﯾﮕر ﻧزدﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﺷﺧص ﻣﺻﺎب در ﺣﺎﻟت اﻧزوا ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮕﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻗرﻧطﯾن ،ھر روز و ﺑرای ﻣدت  ۱۱روز ﺗﺳت ﮐﻧﻧد ) ۶روز در ﺣﺎل

•

اﻧزوا و  ۵روز ﺑﻌد از اﻧزوا( .اﯾن اﻣر در ﻣورد اطﻔﺎل ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد.
ﺿﻣﻧﺎ ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ اﺷﺧﺎص ﻣذﮐور ﻋﻼوه ﺑر آزﻣﺎﯾش از ﻣﺎﺳﮏ در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و ﺑرای
ﻣدت  ۱۰روز از اﺷﺗراک در ﻣراﺳم و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ اﺟﺗﻧﺎب ورزﻧد .ﺗوﺻﯾﮥ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑرای اطﻔﺎل
زﯾر ﺳن  ۱۲ﺳﺎل ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻻﺗر از ﺳن  ۱۲ﺳﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس دﻻﯾل ﺻﺣﯽ و ﯾﺎ
دﯾﮕر از اﺳﺗﻔﺎده ﮐردن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻌﺎف ﺷده اﻧد ﻧﯾز از اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

•

در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣدت ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﺷﯾد.

•

در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﯾم ﺧود را ﺗﺳت ﻧﻣوده و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

ﻣﻘررات ﺟدﯾد ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرﻧد از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ رژﯾم آزﻣﺎﯾش ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت .اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ از رژﯾم آزﻣﺎﯾش ﭘﯾروی ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت  ۱۰روز در ﻗرﻧطﯾن ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐﮫ  ۷روز ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس آﺧری ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﻗرﻧطﯾن
ﺧﺎرج ﺷوﻧد.

اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﺳﮫ ﻣﺎه آﺧر از ﮐووﯾد ۱۹-ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد از ﻗرﻧطﯾن ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﻌﺎﻓﯾت اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﮐﮫ وظﺎﯾف ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ دارﻧد ﺗﻣدﯾد ﻣﯾﮕردد.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯾﮕوﯾد :ﺑرای ﻋرﺿﮥ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ،ﻣراﻗﺑﺗﯽ و اﻣور ﻣﮭم دﯾﮕر و ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻋﻔوﻧت ﻗﺎﺑل اﻧﺗظﺎر،
اﯾن ﺗﻌدﯾﻼت ﮐﺎﻣﻼً ﺿروری اﺳت .ﻧظر ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در دﺳت داﺷﺗﮫ ،اوﻣﯾﮑرون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧواع دﯾﮕر وﯾروس ﮐﻣﺗر
ﺑﺎﻋث ﻣرﯾﺿﯽ ﺷدﯾد ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﮔزﯾن ﻗرﻧطﯾن ﺷود.

ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش ھﺎ
ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﻌدﯾﻼت ﺟدﯾد و اﻓزاﯾش ﺷدﯾد ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺳت ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ،ﻧﯾﺎز ﺷدﯾد
ﺑﮫ ﺗﺳت ھﺎی ﺧودی در آﯾﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﯾﺎز ﺗﻐﯾﯾرات در ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اوﻟوﯾت ﺑﻧدی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳت ھﺎی ﺧودی را ﺑﮫ
وﺟود ﺑﯾﺎورد .اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﺗﺳت ھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ را ﺑرای ﺷﺎرواﻟﯽ
ھﺎ ﺗﮭﯾﮫ و اﺑﻼغ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﻣن از رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ام ﺗﺎ ﭘروﺳﮥ درﯾﺎﻓت ﺗﺳت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر را آﻏﺎز ﮐﻧد.

ﺗﺳت ھﺎ راﯾﮕﺎن اﺳت
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳ﻣﺎه ﺟﻧوری ﺣﮑوﻣت اﻋﻼن ﮐرد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺳت ھﺎ و آﻟﮫ ھﺎی ﺗﺳت را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺗوزﯾﻊ اﯾن ﺗﺳت ھﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻧظم را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد ،ﺗﺳت ھﺎی ﺧودی روزﻣره ﺟﺎﮔزﯾن ﻗرﻧطﯾن ﻋﻔوﻧت ﻣﯾﺷود.
ﺑرای ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶ﺟﻧوری آﻣﺎده ﮔﯽ ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺳت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﺑﮫ
ﻋوض ﻗرﻧطﯾن ﺷدن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ،از طرف ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮔﺎن راﯾﮕﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮕردد.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽ اﻓزاﯾد :ﭼﻧدﯾن ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧرﺳﯾدن ﺗﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺗﺳت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را درﯾﺎﻓت
ﻧﮑرده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎرواﻟﯽ ھﺎی دﯾﮕر اطﻼع ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای آﻏﺎز اﯾن ﮐﺎر آﻣﺎده ﮔﯽ و ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم دارﻧد .ﺑﺎ
ﻣوﺟودﯾت ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی روﺷن در ﻣورد ﺣﻖ اوﻟوﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳت ھﺎی ﺧودی ،ﺗﻐﯾﯾر ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺗﺳت  PCRو
درﯾﺎﻓت ﺗﺳت ھﺎی ﺧودی ﻣورد ﻧﯾﺎز ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺗﻌدﯾﻼت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده را در ﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾم.

ﻋدم ﻗرﻧطﯾن ﺷدن ﺳﺎﯾر ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب
ﻗرﻧطﯾن ﻋﻔوﻧت ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل و ﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﺎن ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﻧﯾﺳﺗﻧد ،از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳ﺟﻧوری ﻟﻐو ﮔردﯾده
ﺑود .ﺑرای اﺷﺧﺎص ﻓوق اﻟذﮐر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ  ۳و  ۵روز ﺑﻌد از آﺧرﯾن ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد
و در ﺟرﯾﺎن  ۱۰روز ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻼﯾم ﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﯾم ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺧود را ﺗﺳت ﮐﻧﻧد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺗﻌدﯾﻼت ﺳﺗراﺗﯾژی  TISKرا در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺧواﻧﯾد

اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﺗﺳت ھﺎ:
 .۱اﺷﺧﺎص دارای ﻋﻼﯾم
 .۲ﺗﺳت در ﻣواﺟﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﻟف :ﺗﺳت ﺑﮫ ﻋوض ﻗرﻧطﯾن ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻧزدﯾﮑﺎن دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋوض ﻗرﻧطﯾن ﺷدن
ب :ﺳﺎﯾر ﺗﻣﺎس ھﺎ
 .۳آزﻣﺎﯾش ھﺎی دﯾﮕر ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی وﻗﺎﯾوی
اﻟف :ﺗﺳت اﺷﺧﺎص دارای وظﺎﯾف ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﻣﻧدان اﻣور ﺻﺣﯽ(
ب :ﺗﺳت ھﺎی ﻣﻧظم

•

اﻋﻼﻣﯾﮥ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ :ﻟﻐو اﻟزﻣﺎﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻗرﻧطﯾن ورود

 :۱/۲۵ﺗﻌدﯾﻼت ﺟدﯾد ﺑرای اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرﻧد ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.

