کووید19-
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس

غربالگری ورودی
غربالگری ورودی راهکاری برای کمک به محدودسازی انتشار کووید 19-است Cal/OSHA .انجام این غربالگری را بر روی تمامی کارکنان الزامی
میداند .اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا ( )CDPHنیز انجام آن را بر روی کلیه مراجعان مراکز خدمات درمانی الزامی میداند ).(AFL 20-38.7
این سند راهنمای تکمیلی برای مجموعهها در خصوص غربالگری ورودی ارادئه می کند .لطفاً برای مشاهده دیگر مطالب مربوط به بهترین راهکارهای
پیشگیری از کووید ،19-به راهنمای مشاغل و کارفرمایان مراجعه نمایید.
استانداردهای اضطراری موقت پیشگیری از کووید Cal/OSHA (ETS) 19-کارفرمایان را ملزم میکند که فرآیندی را در خصوص غربالگری کووید-
 19کارکنان توسعه دهند و اجرا کنند.
گزینههای غربالگری ورودی عبارتند از:
•
•
•

درخواست از افراد برای ارزیابی عالئمشان در منزل ،قبل از حضود در محل کار یا سوار شدن به وسایل نقلیه مشترک
استفاده از عالمتی در ورودی محل کار بیانگر اینکه افراد دارای عالئم و/یا نتیجه مثبت آزمایش کووید 19-نباید به ساختمانها و محوطه وارد
شوند
تکمیل غربالگری حضوری در محل کار

1

افراد نباید به محل کار وارد شوند اگر آنها:
•

تب یا عالئم کووید 19-دارند

•

در حال حاضر ملزم هستند طبق فرمان انزوا افسر بهداشت خود را ایزوله کنند

•

2

طبق  ،Cal-OSHAمخاطبینی هستند که باید از حضور در محل کار منع شوند.

توجه :الزامات ورود به مراکز خدمات درمانی ممکن است متفاوت باشد .مراکز باید به نامههای کلیه مجموعههای مربوط به  (AFLs) CDPHرجوع
کنند.

 1طبق  ،Cal-OSHA ETSاگر یک محل کار انجام غربالگری بصورت حضوری ،در فضای سرپوشیده را برگزیند ،معاینهگر و کارمند هر دو باید ماسک بپوشند .در صورت سنجش دما،
باید از دماسنجهای غیرلمسی استفاده شود .توجه :سنجش دقیق دمای بدن در بَدو ورود الزامی نیست.
 2عالئم کووید 19-عبارتند از تب یا لرز ،سرفه ،تنگی نفس یا مشکل تنفسی ،از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی ،درد عضالت یا بدن درد ،سردرد ،گلو درد ،تهوع یا استفراغ،
اسهال ،گرفتگی یا آبریزش بینی ،یا خستگی مفرط.
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