
  بسمه تعالی

  پدافند غیر عامل در شرایط اپیدمی کرونا

در حوزه علوم پزشکی در دانشگاه ازاد  19یط اپیدمی ویروس کرونا و بیماري کووید ااقدامات انجام شده در درشر

  اسلامی واحد نجف آباد

  

  اقدامات انجام شده در دانشکده پرستاري مامایی به شرح ذیل می باشد:

  در حیطه کارآموزي و کارورزي:  -1

 و تاکید بر رعایت فاصله فیزیکی با سایرینموزي آکاهش تعداد دانشجو در هر گروه کار  

  آموزش پروتکل هاي بهداشتیCDC مجازي و ارسال فایل هاي  فضاي به مربیان و دانشجویان ازطریقPDF  

 در اختیار قرار دادن سهمیه ماسک جهت دانشجویان و مربیان  

  خریداري دستکش جهت انجام معاینات دانشجویان و تحویل آن به مراکز آموزشی  

 نظارت و بازدید از مراکز کاراموزي جهت بررسی رعایت پروتکل هاي بهداشتی 

  حیطه پراتیک -2

 نندهی کو دستکش و قرار دادن موادضدعفون رعایت پروتکل بهداشتی در محیط پراتیک و الزامی کردن استفاده از ماسک 

  در ورودي پراتیک

  آموزش پروتکل هاي بهداشتیCDC  مجازي و ارسال فایل هاي فضاي به مربیان و دانشجویان ازطریقPDF  

  از پراتیک به دانشکده پرستاري مامایی با انتقال تجهیزات دانشجویان کلاس هاي عملیاز انتقال برخی  

 بصورت همزمان در پراتیک عملی برگزاري تنها دو کلاس  

  پراتیک بصورت مجازي از طریق تهیه فیلم هاي آموزشی توسط اعضا هیات دانشجویان در  اختصاص بخشی از آموزش

     دانشجویان پرستاريآنها جهت قراردادن و در اختیار  مامایی يرعلمی دانشکده پرستا

  حیطه امتحانات-3

 برگزاري امتحانات بصورت مجازي  

 ترجمه مقالات و غیره و  -سناریو -لواژم -هژفعالیت هاي کلاسی در قالب پرو بخشی از نمره امتحان به اختصاص دادن

 ارائه آنها بصورت مجازي



  

  حیطه فضاي دانشکده -4

  ضدعفونی کردن فضاي دانشکده با محلول ضدعفونی کننده چندین نوبت در طول روز  

 قرار دادن محلول هاي ضدعفونی کننده در ورودي هر طبقه  

 دان در آسانسور جهت اجتناب از تماس دست با دکمه هاي آسانسورقرار دادن خلال دن  

  حیطه نیروي انسانی -5

 در اختیار اعضاء هیات علمی و پرسنل در اختیار قرار دادن ماسک و دستکش و محلول ضدعفونی کننده  

 رعایت فاصله گذاري اجتماعی  

  جلسات حضوري با تعداد کم و با رعایت اصول حفاظت فردي برگزار  جلسات شوراها بصورت مجازياغلب  برگزاري )

  میگردد).

  استفاده از لیوان یکبار مصرف در پذیرایی ها و جلسات  

 آباد در خصوص نحوه ضدعفونی کردن و رعایت پروتکل هاي  توسط شبکه بهداشت نجفدانشکده خدمات  آموزش پرسنل

  بهداشتی

 در دانشکده هاکادر اجرایی و کارکنان ساعات حضور  و کاهش تعدیل 

  حیطه آموزش -6

 حضوري بلافاصله بعد ازاعلام مورد مشکوك بیماري کرونا دراصفهان کلاسهاي تعطیلی کلیه 

 تئوري در فضاي مجازي  کلاس هاي کلیه اجراي 

 و نحوه دسترسی به امکانات اموزشی ان مجازي حوه برگزاري کلاس هاين آموزش به اساتید و دانشجویان در زمینه 

 

  

  


