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הוראות בטיחות – מניעת הידבקות
בהוראות אלו:
"סביבה טיפולית" = סביבת המטופל הכוללת את המטופל והמשטחים הסמוכים ,כולל ציוד רפואי
וציוד אחר במגע ישיר ובלתי ישיר עם המטופל.

 .1כללי
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

הוראות בטיחות אלו באות לסייע במניעת הידבקות במחלות ובמזהמים בעת מתן טיפול
רפואי לבני אדם או בעלי חיים בשירות הוטרינארי ,בגן החי ,בתחנות לבריאות המשפחה
(טיפות חלב) ובמרפאות שיניים וכד'.
הוראות אילו אינן באות לגרוע מהוראות כל דין ,חוזרים ונהלים שפרסם הרגולטור (השירותים
הוטרינריים ,משרד הבריאות).
הכניסה לסביבה הטיפולית תוגבל לאנשים הכרחיים בלבד (צוות מטפל ,מטופל ומלווה).
לא יחל עובד בעבודתו בסביבה טיפולית ,אלא אם כן קיבל הדרכה מטעם המנהל המקצועי
לנושא ובהתאם להוראות אלו.
אחסון החומרים הרפואיים ייעשה באזור נקי ובטוח בהתאם להוראות היצרן.
על הצוות המטפל חובה לשטוף ידיים לפני ובתום הטיפול באמצעות חומר ניקוי וחיטוי.
חובה להשתמש בכפפות מגן חד פעמיות ,מסיכה וחלוק .הרכב משקפי מגן כל אימת שיש
חשש לפיזור אירוסולים.
במקרה וקיימת ודאות כי המטופל או חומר נגוע בצהבת או איידס יש להשתמש בשני זוגות
של כפפות.
חובה על העובדים המטפלים להקפיד על חבישת כל הפצעים והשריטות באזורים חשופים
בגופם.
חל איסור מוחלט על שתייה ,אכילה ,התאפרות ,לעיסה ,ועישון במקום העבודה.

 .2מניעת דקירות
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

אין להחזיק מזרקים ,מחטים ותכשירים בכיס הבגד.
פיפטציה בפה אסורה לחלוטין.
בעת מתן זריקה ,יש לשמור על מרחק בטיחות בין היד האוחזת במזרק ליד השנייה.
יש להימנע ככל האפשר מפעילות של יד אחת האוחזת עצם חד (מחט ,זונדה וכד') ,כאשר
היא באה בקרבה ליד השנייה או איבר גוף אחר .מומלץ להשתמש ככל שהדבר אפשרי בהתקן
אחיזה/צבת ,שייתר את קרבת הידיים במקביל זו לזו.
לדיקור אצבע יש להשתמש בדוקרנים בטיחותיים ולא במחט.

ושבו
מועצה אזורית

בנים ל
גבולם

גוש עציון בית ישראלי

עמוד  2מתוך 2

מספר הוראה 10-10-050

הוראות בטיחות – מניעת הידבקות

כתב וערך – אוחיון אשר

חל על כל עובדי המועצה

נושא – כללי

מהדורה1 :

עדכון אחרון 14.03.2018

תאריך תחולה 22.05.2017

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

אין להשתמש במזרק אחד לטיפול במספר מטופלים ,גם אם המחט מוחלפת בין מטופל
למטופל.
אין להסיר את המחט מהמזרק ,אלא באמצעות אביזר בטיחותי המונע מגע יד .הרמת חפצים
חדים או כיסוי מחט כשאין ברירה אחרת תיעשה ע"י שימוש במלקטת.
יש להעדיף חיסונים המוכנים להזרקה במזרק ומחט בטיחותיים.
אין לחתוך או לקפל מחט.
שינוע של מזרק יעשה תוך תשומת לב וריכוז מירביים .החזקת המזרק תיעשה בחלקו העליון,
רחוק ככל שניתן מהמחט.

 .3פינוי פסולת רפואית
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

השלכת פסולת רפואית תיעשה למיכל ייעודי לפסולת ביולוגית בלבד.
יש להבטיח זמינות של מיכלים לפינוי חפצים חדים במקום העבודה ,כך שפינוי חפצים חדים
משומשים יעשה בסביבה הטיפולית בלבד.
מחטים ומזרקים נועדו לשימוש חד פעמי .יש להשליכם מייד לאחר השימוש למיכל הייעודי
כיחידה אחת.
אין להשאיר פסולת רפואית ללא השגחה.
יש להקפיד על פינוי המיכלים בטרם התמלאו עד כדי  3/4מנפחם.
פינוי פסולת רפואית יבוצע אך ורק באמצעות חברה מוסמכת.

 .4בגמר הטיפול
 4.1בגמר הטיפול ,חטא את משטחי העבודה.
 4.2עזוב את הסביבה הטיפולית רק לאחר שהסרת ציוד מגן אישי מעליך ולפי הסדר
כדלקמן:
א .הסר תחילה את הכפפות והשלך אותן למיכל ייעודי.
ב .שטוף את הידיים לאחר הסרת הכפפות.
ג .הסר את משקפי המגן.
ד .פשוט את החלוק.
ה .הסר את מסיכת הפנים מחוץ לסביבה הטיפולית והשלך למיכל פינוי.
ו .בצע שנית היגיינת ידיים.

