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اتاق ایزوله و پیش اتاق)شامل (فشار منفیبااتاق ایزوله تنفسیچک لیست 
پیش اتاق=اتاق تعویض لباس

ANTEROOM=CHANGING ROOM

خیربلی

ANTEROOM/CHANGING(و پیش اتاق )ISOLATION ROOM(ایزولهآیا اتاق 1
ROOM( نماي شماتیک ؟طراحی گردیده استاستاندارد بر اساس نقشه) نقشه در انتهاي چک

لیست می باشد)
بطور کامل مستقل از اتاق ایزوله می باشد(تنها راه ارتباطی با اتاق آیا پیش اتاق /اتاق تعویض لباس 2

؟می باشد)"در"ایزوله
؟متر مربع)9تا 6فضاي الزم  جهت پیش اتاق در نظر گرفته شده است(حداقل آیا 3
؟است( از جمله ظرف حاوي مایع ضدعفونی دیواري )ایستگاه ضد عفونی آیا پیش اتاق داراي 4
(ترجیحا داراي سیستم اتوماتیک یا داراي دسته یا شیر آیا پیش اتاق داراي دستشویی/روشویی است5

؟بازویی)
؟آیا پیش اتاق داراي سیستم اتوماتیک بسته شدن در است6
عیب می باشند(فاقد ترك خوردگی،بدون درز و شکاف ،پس از آیا در هاي پیش اتاق سالم و بدون 7

؟بسته شدن فاقد قابلیت عبور و تبادل هوا)
؟تهویه مناسب استآیا پیش اتاق داراي سیستم 8
؟آیا پیش اتاق قابلیت ضدعفونی دارد9

؟آیا پیش اتاق داراي ترالی /کمد وسایل ضدعفونی و گندزدااست10
؟تاق داراي ترالی /کمد وسایل و تجهیزات پزشکی و وسایل حفاظت فردي استآیا پیش ا11
؟آیا دیوار ها و کف پیش اتاق قابلیت شستشودارد12
؟ی باشدمهمسو با اتاق ایزوله آیا پیش اتاق داراي سیستم فشار منفی13
؟آیا پیش اتاق داراي کمد لباس و رختکن /رخت آویز است14
؟پیش اتاق داراي امکانات ضد عفونی دست استآیا 15

)ISOLATION ROOM(اتاق ایزوله تنفسی
؟متر مربع)20تخت هرآیا اتاق ایزوله داراي فضاي فیزیکی مناسب است(حداقل به ازاي 16
آیا درصورتی که بیش از یک تخت در اتاق ایزوله قرار دارد بین هر دو تخت حداقل یک متر و 17

؟متر فاصله با نصب پارتیشن / حفاظ قرار دارد5/2جیحا تر
؟)(کاشی،سرامیک،سنگاست(بدون درز و شکستگی)داراي دیوارهاوکف قابل شستشوآیا اتاق ایزوله18
؟آیا اتاق ایزوله قابلیت ضد عفونی دارد19
؟استبه ازاي هر تخت دار)ارت داراي اتصال زمین = پریز برق (8داراي حداقل ایزوله آیا اتاق 20
؟درجه سانتیگراد)24تا 20وجود دارد(بین ایزوله درجه حرارت اتاق قابلیت تنظیم آیا 21
؟درصد)60تا 30وجود دارد(بین ایزوله رطوبت اتاق قابلیت تنطیم آیا 22
( موبایل یا ثابت)؟داراي سیستم تامین فشار منفی استایزوله آیا اتاق 23
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( انتخاب سیستم مرکزي یا سیستم موبایل بر ؟آیا سیستم تامین فشار منفی بصورت مرکزي است24
اساس وضعیت موجود ساختمانی بیمارستان می باشد)

رعایت شده است(ورودي هواو سیستم تهویه آیا استاندارد ورود و خروج هوا جهت ایجاد فشار منفی 25
سانتی 15- 30ر و خروجی در پایین پاي بیمار در ارتفاع نزدیک سقف در قسمت باالي سر بیما

؟متري کف)
؟بار در ساعت) را دارد12حداقل (هوا قابلیت تهویه ایزوله آیا اتاق 26
(صفحه ؟داراي مکانیسم قابل مشاهده جهت پایش فشار و حرکت هوا استایزوله آیا اتاق 27

مانیتورینگ)
؟سیستم تهویه با فیلتر هپا استآیا اتاق ایزوله داراي 28
؟آیا اتاق ایزوله داراي سیستم اتوماتیک بسته شدن در است29
آیا در هاي اتاق ایزوله سالم و بدون عیب می باشند(فاقد ترك خوردگی،بدون درز و شکاف ،پس از 30

؟بسته شدن فاقد قابلیت عبور و تبادل هوا)
؟است/جداگانهو حمام خصوصیآیا اتاق ایزوله داراي توالت31
؟آیا توالت و حمام داراي سیستم تهویه (با فیلتر هپا) است32
؟آیا توالت داراي سیستم دستشویی است33
؟وارها و کف)وجود داردیامکان شستشو و ضدعفونی توالت و حمام(دآیا 34
؟آیا سیستم گرمایشی و سرمایشی نصب بوده و سالم است35
؟... دور است،آیا محل تعیین شده از سرو صدا ،پارکینگ 36
؟آیا محل تعیین شده در موقعیت مناسب (طبقه اول یا دوم) قرار دارد37
؟)(رنگ روغن یا پالستیک قابل شستشو آیا رنگ اتاق روشن است(ترجیحا سبز روشن یا آبی روشن)38
؟استصدا)(مواد ضد تولیدآیا کف اتاق بدون صدا 39
با مالقات آیا تمهیدات الزم در خصوص برقراري خط تلفن ارتباطی جهت کاهش تماس بیمار 40

؟در نظر گرفته شده استکنندگان 
آیا جهت عیادت از بیمار دیوار شیشه اي (یا پنجره قفل شده)به منظور عدم حضور مالقات کنندگان 41

؟در اتاق ایزوله تعبیه شده است
؟قفل باشند)داراي یا اتاق داراي پنجره است(پنجره ها باید آ42
؟آیا پنجره هاي اتاق ایزوله دو جداره هستند43
؟فضاي پشت پنجره به داخل بخش ها و یا محل تردد افراد متصل استآیا 44
؟آیا پنجره ها به فضاي آزاد غیر از بخش هاي بیمارستانی باز می شود45
؟جره ها در صورتی که به فضاي بیرون ساختمان ارتباط دارد داراي توري و حفاظ استآیا پن46
؟آیا محل تعیین شده در موقعیت کم تردد بخش قرار دارد47
؟آیا محل تعیین شده قابلیت افزایش پذیرش بیماران احتمالی را دارد48
؟بخش ها را داردآیا محل تعیین شده قابلیت تفکیک کامل از بخش /سایر49
متر)؟2/1آیا در ها به اندازه کافی پهنا دارند(حداقل 50
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آیا سیستم عدم باز شدن همزمان درب اتاق بیمار و پیش اتاق و همچنین درب پیش اتاق و 51
کریدور/راهرو نصب و فعال شده است؟

بودن درب نصب و فعال باز-رطوبت-درجه حرارت- آیا سیستم هشدار دهنده کاهش /افت فشار52
است؟

آیا پایش و کنترل دائم اتاق بیمار و پیش اتاق (روزانه) در زمینه کنترل فشار بین اتاق ها و کریدور 53
بعمل می آید؟

روش راندم یا مقطعی در طول هفته ) در زمینه کنترل ه آیا پایش و کنترل  نگهداري تاسیسات  (ب54
نشت فیلتر -الگوي جریان هواي داخلی-مسیر جریان هوا بین اتاق ها- رفشار بین اتاق ها و کریدو

درجه رطوبت بعمل می آید؟-درجه حرارت-هپا
هفته یکبار در زمینه کنترل فشار بین اتاق ها و 4آیا پایش و کنترل هاي دوره اي حداکثر هر 55

نشت فیلتر هپا بعمل می آید؟-مسیر جریان هواي بین اتاق ها- کریدور
آیا لیست افرادي که در هنگام بستري بیمار وارد و خارج می شوند تهیه و درب اتاق و در پرونده 56

بیمارنصب گردیده است؟
آیا تابلوي اتاق ایزوالسیون تنفسی داراي فشار منفی نصب گردیده است؟57
انجام می گیرد؟ایزولهاتاقروزانهضدعفونیوکردنتمیزآیا 58

ایزوله تنفسی فشار منفی(اتاق بیمار):   اتاقبرايتجهیزاتویلوسا
انفوزیونپمپ-الکتروشوك-ونتیالتوردستگاه-شکنسهتخت-ساکشن•59
پتووخواببالشوتمیزتشک•60
تشکپوششبرايپالستیکیروکش•61
تخت/فشارسنج-گوشی-ترمومتر•62
برندهوسایلوسوزنسروسرنگآوريجمعظرف•63
تختکنارقفسۀیامیز•64
شمارثانیهبابزرگدیواريساعت•65
الکلوظرفبلیچمحلولظرف•66
پزشکیمعاینهوسایلضدعفونیجهتالکلیمصرفیکبارپارچهیاحوله•67
.باشندداشتهضدعفونیقابلیتهکبیمارمدفوعآوريجمعبرايمناسبوسایل•68
باشندداشتهضدعفونیقابلیتکهبیمارادرارآوريجمعبرايمناسبوسایل•69
اتاقدیوارهايوکفضدعفونیجهتکنندهضدعفونیموادکنندهاسپريدستگاه•70
عفونیضایعاتآوريجمعظرف•71
مانومترواکسیژنکپسول•72
سرمپایه•73
ایزولهاتاقداخلولباستعویضاتاق- اتاق وروديدردستشستشويتسهیالت•74
اتاقدررويافرادخروجوورودلیستنصب•75
(این ضدعفونیوکردنتمیزقابلیتدارايموجودمبلمانتمامی:ایزولهاتاقدرموجودمبلمان•76
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ی گردد.)مبلمان در حداقل مقدار پیش بین
محلنزدیکالکلباضدعفونیودستشستشويبرايمناسبتسهیالتباشستشومحل•77

داخل اتاق/مراقبت
زبالهسطلدرمناسبزبالههايکیسه•78
پاییپدالدارايزبالهسطل•79
دستمال-وانلی-(پارچبیماراستفادهجهتمخصوصیامصرفیکبارفرديبهداشتوسایل•80

و...)کاغذي
ایزولهاتاقازخارجضدعفونیواسترلیزاسیونجهتشدهاستفادهوسایلآوريجمعظرف•81
ایزولهاتاقداخلضدعفونیوکردنتمیزجهتکافیوسایلتأمین•82
ار با مالقات و آیفون بخصوص جهت ارتباط بیمتلفن(ایزولهاتاقدرمناسبارتباطیخطتأمین•83

)کنندگان
بازوییاهرمیاپدالدارايشستشوشیرهاي•84
- (داراي چهار جز کامل شامل توالت معمولیایزولهاتاقاختصاصیبهداشتیسرویسوتوالت•85

کمک دوش حمام)-روشویی-توالت فرنگی
:ایزوله تنفسیاتاقترالیتجهیزات

عینک/صورتمحافظ-86
محیطکردنتمیزبرايمجدداستفادةقابلیتدارايیانظافتدستکش-87
بالینیهايمراقبتبرايمصرفیکبارالتکسدستکش-88
مصرفیکبارکاله-89
جراحی- معمولی- مخصوصماسک : -90
مصرفبارچندمایعاتنفوذبهمقاوم/مصرفیکباروآبضد:گان-91
پالستیکیبندپیش-92
دستضدعفونیبرايالکلمحلول-93
مایعصابونامکانصورتدر:صابون-94
کاغذيحوله/مصرفیکبارتمیزحوله-95
برندهوتیزنوكاجسامآوريجمعظروف-96
تجهیزاتووسایلسطوحضدعفونیوکردنتمیزبرايمناسبکنندهپاك-97
بزرگپالستیکیهايهکیس-98
بالینیضایعاتآوريجمعهايکیسه-99

نایلونیهايکیسه-100
شدهمصرفتجهیزاتآوريجمعظروف-101

:لباستعویضاتاقوسایل
دارقفلکابینیاقفسه-102
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کردنتمیزوسایل-103
چکمه/روکفشی-عینک-کاله-ماسک-دستکش-بندپیش-گان-104
شدهضدعفونیهايچکمهنگهداريمحلقفسه-105
غیرعفونیضایعاتآوريجمعمحلظرف-106
آویزرختیاگیره-107
پالستیکینواريچسب108
دستشستشويتجهیزاتووسایل-109
ضدعفونیمحلول-110
ضایعاتوزبالهآوريجمعظرف-111
شونداستریلبایدکهشدهمصرفوسایلآوريجمعظرف-112

تذکرات:

درب هاي آلومینیومی سخت یا فایبرگالس با پانلهاي منظره شیشه اي بهتر می باشد..1

.و بهتر است به روش اتوماتیک باز و بسته شودب هاي معمولی می باشدهاي کشویی بهتر از دردرب .2

پاسکال باشد.15اق و حمام و سرویس ها نسبت به کریدور یا راهرو باید منفی فشار هوا در اتاق بیمار و پیش ات.3

در هریک از سیستم هشدار دهنده هرگونه تغییر (افت/افزایش) در تنظیمات  فشار اتاق/درجه حرارت/رطوبت/باز بودن درب ها .4
ب و فعال باشد.نصباید در  محل مناسبقسمتهاي اتاق ایزوله(پیش اتاق/اتاق بیمار/سرویس بهداشتی)

متر مکعب در ساعت) و محدوده خروج 200-250فوت مکعب در دقیقه(125حداقل جریان ورودي هوا به اتاق بیمار .5
متر مکعب در 126حداقل جریان خروجی هوا سانتی متر مربع) می باشد.465فوت مربع(5/0هوا(محدوده پخش هوا) حدود 

ساعت می باشد.

ي یکبار در هنگام بستري بودن بیمار و حداقل ماهی یکبار در هنگام عدم پذیرش بیمار کنترل گردد.جریان هوا باید حداقل روز.6

لیتر در ثانیه به ازاي هر بیمار می باشد.145بار در ساعت یا 12میزان تبادل هوا حداقل .7

سیستم تهویه و ایجاد فشار منفی باید مستقل و جدا از سیستم کلی تهویه بیمارستان باشد..8

اتاق ایزوله باید داراي دید مستقیم یا غیر مستقیم توسط ایستگاه پرستاري باشد..9

انسداد فیلتر هپا و فیلتر ضد گرد وغبار باشد.ازسیستم فیلتر هپا باید حداقل داراي دو  پیش فیلتر شامل فیلتر اولیه پیشگیري .10

سیستم ضد عفونی و شستشوي دست باید تر جیحا الکترونیک باشد..11

ستفاده از کاور(پوشش )کفش بهتر است از دستگاه اتوماتیک استفاده شود.جهت ا.12
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:میز اتاق ایزوالسیون/چک لیست پیشنهادي ترالی
عینک/محافظ صورت- 1
دستکش تنظیف/دستکش یکبار مصرف - 2
کاله یکبار مصرف- 3
)یکبار مصرف/جراحی/N95/FFP2(ماسک- 4
گان ضد آب بلند،یکبار مصرف- 5
دستمال یکبار مصرف/حوله یکبار مصرف- 6
صابون مایع/مایع الکلی ضد عفونی کننده دست- 7
مواد ضد عفونی کننده و گند زدا- 8
وسایل مصرف شده/ظروف جمع آوري وسایل نوك تیز و برنده- 9

نایلونی        /پالستیکی/کیسه هاي جمع آوري زباله هاي عفونی-10

اصول کلی واحد ایزوالسیون
توالت  )اتاق ایزوله انفرادي(

دستشویی

محوطھ 
دسترسی بھ 
سایر قسمت 
ھای بخش

اتاق 
تعویض 

لباس

اتاق ایزوالسیون

دارای فشار  (
)منفی

A–ایستگاه ضد عفونی
B -انبار نگهداري لباس هاي بخش ایزوله
C-عفونی/کیسه یا ظرف نگهداري وسایل حفاظت فردي مصرف شده
D -ظرف دیواري الکل جهت ضد عفونی دست
E - بیرونی(پنجره            (F -رسپیراتور پرتابل

F
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)B(اتاق ایزولھ گروھی–) A(اتاق ایزولھ انفرادی 

دستشویی/اتاق تعویض لباس              اتاق بیمار                  توالت

قفسھ انبار آویزلباس

قفسھ 
انبار

ایستگاه ضد عفونیایستگاه ضدعفونی

میز کنار 
تخت

تخت 
ایستگاه 

ضد 
عفونی

جداکننده بین تخت هاایستگاه ضد عفونی

آویز 
لباس

قفسھ 
تانبار

تخ

ت
تخ

ت
تخ

قفسه 
انبار

اتاق تعویض لباس

ایستگاه ضد 
عفونی

تخت

تخت

تخت

توالت

ایستگاه ضد عفونی

A

B

F

F

F


