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فنی

سردبیر 

کرونا ویروس و صنعت نفت ایران

سخن نخست

س��ی ویکم ماه دس��امبر 2019 میالدی، خوش��ه ای از 
 ،Wuhan موارد عفونت شدید تنفسی در شهر ووهان
اس��تان هوبای، کش��ور چین گزارش ش��د. در ابتدا بر 
اساس مشاهدات این گونه به نظر می رسید که برخی از 
بیماران، تاریخچه ی حضور یا کار در بازار عمده فروش 
ماهی و غذاهای دریایی را دارند. بازار مذکور بالفاصله 
در روز اول ژانویه 2020 تعطیل شد و اقدامات سالمت 
محی��ط و گندزدای��ی در آنجا به طور کام��ل به انجام 
رس��ید. چند روز بعد پس از رد تش��خیص آنفلوانزای 
فصلی، آنفلوانزای پرندگان، آدنوویروس، کوروناویروس 
سارس، کوروناویروس مرس و سایر عوامل بیماری زای 
دیگر، در 9 ژانویه 2020 مش��خص ش��د ویروسی که 
به عنوان عامل بیماری در 15 نفر از 59 بیمار بس��تری 
اس��ت و باعث نگرانی زیادی ش��ده، یک کوروناویروس 
جدید است که 70درصد قرابت ژنتیکی با سارس دارد 

و در زیرگونه Sarbecovirus قرار دارد. 
به اختص��ار را  وی��روس  ای��ن  حاض��ر  ح��ال   در 

nCoV-2019 نام گذاری موقت کرده اند تا اطالعات 
بیش��تر به دس��ت بیای��د. در 11 ژانوی��ه 2020 اولین 
م��ورد فوت ناش��ی از ای��ن ویروس در چی��ن گزارش 
ش��د و گزارش م��وارد مثبت نیز از کش��ورهای دیگر 
مانند تایلند، ژاپ��ن، کره جنوبی و آمریکا تا 20 ژانویه 
2020 و انتقال فردبه فرد به کادر درمانی نیز ش��رایط 
را پیچیده تر کرد. بر اس��اس داده های فعلی س��ازمان 
جهانی بهداشت، دستورالعملی موقت تهیه شده است 
که بس��یاری از اقدامات تش��خیصی و کنترل عفونتی 
توصیه شده برای این بیماری، در حال حاضر مشابه با 

دستورالعمل کوروناویروس MERS است.]1[ 
در ای��ران هم با مش��اهده و اثبات اولین بیمار مبتال به 
کروناویروس و در پی شیوع آن، تشکیالتی تحت عنوان 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا در اوایل اس��فندماه 1398 

با مصوبه ی ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی و تایید مقام 
معظم رهبری تشکیل ش��د. اولین جلسه ی این ستاد، 
6 اس��فندماه 1398 برگزار شد و همه ی تصمیم ها در 
خصوص اقدامات ضروری درباره ی مقابله با این ویروس 
از جمله مس��ئولیت اعالم تعطیلی ها از سوی این ستاد 
انجام ش��د. وزیر بهداشت و درمان به عنوان رئیس این 
س��تاد و اعضای آن تعدادی از وزرا، مسئولین انتظامی 
و نظامی و قضایی از طرف رئیس جمهور تعیین شدند. 
ب��ه موازات فعالیت های جدی انجام ش��ده در س��طح 
کش��ور، در صنع��ت نف��ت با ش��یوع وی��روس کرونا، 
نشس��ت های کمیت��ه ی مدیریت ش��رایط اضطراری 
ش��رکت ملی نفت ایران در باالترین س��طح مدیریتی 
و با ه��دف ایجاد فرماندهی واحد و اتخاذ تصمیم های 
یکپارچه و هماهنگ برای مقابله با این بحران آغاز شد 
و ش��رکت های تابعه شرکت ملی نفت نیز راهبردهای 
اتخاذ ش��ده را متناسب با نوع مس��ئولیت ها و شرایط 

پیرامونی خود دنبال کردند.

همچنین به منظ��ور اقدام موثر مقابل��ه و اطمینان از 
کنترل انتش��ار وی��روس کرونای جدی��د )کووید 19( 
در صنعت نف��ت، کارگروهی با عنوان »پیش��گیری و 
مقابل��ه با ویروس کرونای جدید وزارت نفت« با محور 
سازمان بهداش��ت و درمان و همکاری معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی، اداره کل بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست )HSE(، پدافند غیرعامل و روابط عمومی 
تشکیل شده است که به طور مستمر دستورالعمل های 
روزآمد و کارب��ردی در صنعت نفت را تهیه می کند و 

برای اجرا در دسترس قرار می دهد. 
تاکنون 42 دس��تورالعمل در ب��ازه ی زمانی حدود یک ماه 
در زمینه های مختلف )به ش��رح جدول 1( تهیه و منتشر 
شده است که همگی نشانگر اهتمام و جدیت صنعت نفت 
در کنترل ش��رایط بحرانی و ایفای مس��ئولیت اجتماعی 
در کنار تامین پایدار انرژی کش��ور اس��ت. به امید روزی 
که جامعه ی پزشکی کش��ور هرچه سریع تر با همکاری و 

همراهی مردم بر این ویروس فائق آید، انشااهلل.

منبعپانویس ها
]1[. دستورالعمل کشوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور، بهمن 1398 
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    1   جدول دستورالعمل های منتشره در صنعت نفت

كد دستورالعملعنوان دستورالعملردیف

Pro-01-cov-2محدودسازي و یا تغییر خدمات مراكز سالمت سازمان در شرایط اضطراري1

Pro-02-cov-2خدمات به بیماران مشکوك به كووید19 در مراكز بهداشت و درمان سازمان2

Pro-03-cov-0سالمت روان افراد قرنطینه در منزل و یا محیط كار3

Pro-11-cov-1كنترل و پیشگیري كووید19 در سکوهاي دریایي4

Pro-12-cov-1فرآیند انتقال كاركنان مشکوك به بیماري كووید19 در جزایر نفتي و سکوهاي دریایي5

Pro-13-cov-0مدیریت افراد مشکوك ابتال به كووید19 و اقدامات قرنطینه بهداشتي در مناطق عملیاتي6

Pro-14-cov-0مدیریت افراد مشکوك ابتال به كووید19 و اقدامات قرنطینه بهداشتي در منزل7

Pro-15-cov-0محافظت فردي كاركنان بهداشتي درماني در مراقبت از افراد مشکوك/مبتال به كووید819

Pro-16-cov-0پیشگیري از بیماري هاي تنفسي و كووید19 در بخش دندانپزشکي9

10EOC مركز راهبري عملیات مقابله با كووید19 مناطق بهداشت و درمان صنعت نفتPro-17-cov-0

Pro-18-cov-0فلوچارت تشخیص و درمان بیماري كووید19 در سطوح ارائه خدمات سرپایي و بستري )ابالغي وزارت بهداشت(11

Pro-19-cov-0فرآیند اجرایي تیم واكنش سریع در كنترل شیوع در كنترل شیوع احتمالي ویروس كووید1219

Pro-20-cov-0دستورالعمل شاغلین آسیب پذیر و داراي نقص ایمني در بیماران كووید1319

Pro-21-cov-0دستورالعمل پیشگیري از شیوع كووید19 در محیط هاي اداري14

Pro-22-cov-1راهنماي گندزدایي خودروهاي سواري15

Pro-23-cov-0دستورالعمل شستشوي دست و بهداشت فردي16

Pro-24-cov-0نظافت، شستشو، گندزدایي، لکه زدایي آمبوالنس براي انتقال بیماران مبتال و یا مشکوك به كووید1719

Pro-25-cov-1روش اجرایي دستورالعمل گندزدایي خودروهاي عمومي )سرویس ایاب و ذهاب(18

Pro-26-cov-0راهنماي گندزدایي اماكن عمومي در ادارات در شرایط اضطرار19

Pro-27-cov-1دستورالعمل راه اندازي اتاق ایزوله/قرنطینه20

Pro-28-cov-1روش تامین و حفظ سالمت كاركنان بهداشتي درماني و مراجعین و پیشگیري از انتقال عفونت21

Pro-29-cov-0دستورالعمل اجرایي نحوه مراقبت از بیماران با عالئم خفیف كووید19 در منزل )ابالغي وزارت بهداشت(22

Pro-30-cov-0مداخالت كنترلي پدافني زیستي در صنعت نفت23

Pro-31-cov-0نحوه مدیریت انتقال بیمار از مراكز بهداشتي و درماني به سطوح باالتر24

Pro-32-cov-0مدیریت افراد داراي ریسک باالي ابتال به عوارض مرگبار در كووید2519

Pro-33-cov-0بهداشت در مراحل طبخ و توزیع مواد غذایي26

Pro-34-cov-0برقراري نظام پاسخ تلفني )call center( به نیازهاي بهداشتي و درماني در بحران ابتال به كووید2719

Pro-35-cov-1ثبت و گزارش دهي اطالعات افراد مبتال به كووید2819

Pro-36-cov-0دستورالعمل مقابله و پیشگیري كووید19 در كاركنان اقماري جزایر و یا خشکي29

Pro-37-cov-0دستورالعمل تب سنجي شاغلین و بررسي عالئم SARI/ILI در مبادي ورودي محل كار30

Pro-38-cov-0عملکرد مراكز پزشکیاري در شناسایي و مراقبت از افراد مشکوك/مبتال به كووید3119

Pro-39-cov-0پیشگیري از شیوع بیماري كووید19 در شهرك هاي مسکوني نفت32

Pro-40-cov-0معاینات بازگشت به كار شاغلین مبتال به كووید3319

Pro-41-cov-0سامانه پایش، غربالگري و پیگیري بیماري كووید3419

Pro-42-cov-0مدیریت هوشمند و یکپارچه مبارزه با انتشار كووید19 در محیط كار 35


