
مناطق  ) افراد دارای معلولیت و بیماران روانی مزمن شرایط و ضوابط پذیرش اجتناب ناپذیر در مراکز شبانه روزی

 T30..1کد   - قرمز و نارنجی(

) جسمی حرکتی، اختالل هوشی رشدی و اختالل طیف اتیسم( و بیماران  مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی افراد دارای معلولیت

با شرایط ذیل می توانند اقدام به پذیرش اجتناب ناپذیر گروه هدف با تائید کمیته بهزیستی استان  ظرفیت خالی مزمن دارایروانی 

 / شهرستان نمایند:

 الف( ضوابط مربوط به مرکز

رالعمل ومطابق با مفاد مندرج در دست رعایت ضوابط تعداد نیروی انسانی پزشک، پرستار، بهیار )یا کمک پرستار( و مراقب .1

 درشیفت های صبح، عصر و شب های تخصصی و بخشنامه ها

  مندرج در پروانه فعالیت  ظرفیت اسمی  عدم پذیرش گروه هدف بیش از سقف .2

حضور مسئول شیفت در رشته های واجد شرایط احراز مسئول فنی ) تبصره حضور فعال مسئول فنی در ساعات اداری و  .3

 در شیفت های عصر و شبدستورالعمل عمومی(  4ماده  3-4، بند 7

وجود فضای فیزیکی اسـتاندارد در بخشهای اقامتی جهت رعایت فاصـله گذاری فیزیکی حداقل یک و نیم متر بین تخت  .4

 ها

عدم مغایرت تعداد گروه هدف مقیم در هر فضای اقامتی با تعداد تعریف شده در دستورالعمل تخصصی ) رعایت حداکثر  .5

 گنجایش(

 برخورداری از سیستم تهویه مناسب در فضای داخلی مرکز .6

 فضای تعریف شده قرنطینه ، ایزوله و نقاهت: 3داشتن حداقل دو فضای مجزا با شرایط تعریف شده در دستورالعمل از  .7

o    اتاق قرنطینه با تاکید بر اسـتقرار در بخش یا طبقه جداگانه با تهویه مناسب، ورودی و سـرویس های بهداشتی

)دستشویی و حمام( کامالً مجزا از سایر بخشها و اتاقهای اقامتی مـددجویان با امکان تعیین نیروی انسانی مراقب 

 جهت ارائه خدمات به صورت اختصاصی در فضای قرنطینه )در طبقه یا بخش جداگانه(

o اتاق ایزوله جهت نگهداری افراد مشکوک یا مبتال به بیماری تا زمان بهبود کامل عالئم 

o اتاق نقاهت جهت نگهداری افراد مبتال پس از طی دوره درمان اولیه و ترخیص از بیمارستان 

 ب( ضوابط پذیرش:

 منوط به رعایت بندهای پذیرش در مراکز دارای شرایط مذکور ضمن رعایت کلیه مفاد پذیرش دستورالعمل عمومی و تخصصی، 

 ذیل می باشد:

، اخذ نتیجه منفی و بارگذاری تصویر برگه نتیجه گروه هدفتوسط خانواده  PCR انجام آزمایشات تشخیصی الزم از جمله .1

 .آزمایش در بخش مستندات پرونده در سامانه قبل از پذیرش ضروری می باشد



پـذیرش در اتاق قرنطینه به صورت یک نفره صورت پـذیرد و پس از گذرانـدن دو هفته قرنطینه با تایید پزشک مرکز و  .2

ابط و مقررات دســتورالعمل های ابالغ شــده و همچنین بخشــنامه هـای جاری و حصول اطمینان کامل رعایت کامل ضو

 ، فرد وارد بخش اقامتی گردد و سپس پذیرش نفر دوم صورت پذیرد.91از عـدم ابتالء و یا عالیم احتمالی بیماری کووید 

نطینه به همان تعداد می باشد. در غیر اینصورت پـذیرش بیش از یک نفر به صورت همزمان منوط به وجود فضای قر  .3

 .پذیرش در سایر مراکز واجد شرایط صورت پذیرد یا به زمان خالی شدن تخت اتاق قرنطینه موکول گردد

در مراکز فاقد اتاق نقاهت، در صورتیکه مرکز پذیرش جدید نداشته باشد می تواند از اتاق قرنطینه به عنوان اتاق نقاهت  .4

ید و تا زمانی که خدمت گیرنده دوره نقاهت را می گذراند و یا اینکه مورد )یا مواردی ( در بیمارستان بستری استفاده نما

 می باشند که بزودی ترخیص می گردند، مرکز مجاز به پذیرش جدید نمی باشد.

ی نات )تجهیزات، نیروبه منظور جلوگیری از تراکم باالی مقیمان در یک مرکز، تاکید می گردد پـذیرش متناسب با امکا  .5

 انسانی و ظرفیت تخت های خالی مراکز با رعایت فاصله استاندارد و ...( صورت پذیرد.

 رضایت نامه از خانواده ها در خصوص پذیرش شرایط جاری و خطر بالقوه ابتال به بیماری می بایست اخذ گردد. .6

طابق با بخشنامه های ارسالی مرتبط با موضوع، تدوین م 91برنامه عملیاتی مواجهه احتمالی مراکز با بحران شیوع کووید  .7

 و پیش بینی الزم در خصوص تأمین فضا جهت جداسازی به هنگام و تامین نیروی انسانی صورت پذیرد.

 .رصد مراکز به صورت غیر حضوری و در مواقع لزوم به صورت حضوری توسط استان الزامی می باشد .8

 :اجتناب ناپذیر مدنظر قرار گیردج( اولویتهای ذیل در موارد پذیرش 

نگهداری آنان در خانه به دلیل ناتوانی خانواده در  ترخیص شده که امکان تداوم و بیماران روانی مزمن افراد دارای معلولیت .1

 .فقدان یا ازدست دادن سرپرست موثر مواجه باشند  امر مراقبت وجود ندارد و یا در مدت ترخیص با مسئله

 که سرپرست موثر ندارند و در مراقبت از خود دچار مشکل هستند. و بیماران روانی مزمن لیتافراد دارای معلو .2

  

 


