
 
 

کارگیری افراد در تعیین شرط واکسیناسیون برای بھ
 ھای سالمندان خانھ
 ۲۰۲۱آوریل  ۱۴انتشار: 

 ۱۹-برنامھٴ واکسیناسیون کووید
، تقریباً  ۲۰۲۱آوریل  ۷است. از  NHSترین برنامھٴ واکسیناسیون در تاریخ بزرگ ۱۹-. برنامھٴ واکسیناسیون کووید ۱

. بھ ھمھٴ افرادی کھ در  ]۱[پانویس اند خودشان را در انگلیس دریافت کرده ۱۹-میلیون نفر اولین نوبت واکسن کووید  ۲۷
سالھ و باالتر و   ۵۰ ھای اجتماعی، افراد کنند، کارمندان، مددکاران بھداشت و مراقبت ھای سالمندان زندگی می خانھ

-ھای ناشی از کووید ٪ مرگ۹۹ھا پذیر ھستند، واکسن ارائھ شده است. این گروهکسانی کھ ازنظر بالینی بسیار آسیب
شده توسط وتحلیل انجام طور بالقوه ھزاران نفر نجات خواھند یافت. تجزیھ دھند، بھ این معنا کھ بھ را تشکیل می ۱۹

ومیر مرگ ۶٬۱۰۰از  ۲۰۲۱تا پایان فوریھٴ  ۱۹-دھد کھ برنامھٴ واکسیناسیون کووید می  بھداشت ھمگانی انگلیس نشان 
کھ در   اند تأیید شده MHRAمورد مصرف در بریتانیا توسط  ۱۹-ھای کووید واکسندر انگلیس جلوگیری کرده است. 

شوند ایمن و مؤثر  و جلوگیری از بیماری شدید در کسانی کھ بھ ویروس مبتال می  ۱۹-سرایت کووید  کاھش احتمال
 ھستند.

اند بھ افراد دھد واکسن ھمچنین از سرایت بیماری از کسانی کھ بھ آن مبتال شدهمی  شواھدی وجود دارد کھ نشان. ۲
دھد کھ شواھد مھمی ارائھ می  SIRENشود. مطالعھٴ ترتیب از شیوع آن پیشگیری می و بدین کند دیگر جلوگیری می 

و دارای عالئم را کاھش  بدون عالئم  ARS-CoV-2توجھی سرایت طور قابلواکسیناسیون بزرگساالن در سن کار بھ 
این مطالعھ اثربخشی در برابر عفونت را نشان داده دھد. دھد و بنابراین انتقال عفونت را در جمعیت کاھش می می 

این مشابھ اثراتی است   - Pfizerن نوبت واکسن روز پس از اولی ۲۱در فاصلھٴ ) CI 58 to 86% 95٪ (۷۲ - است
رود کھ اثرگذاری بر انتقال حداقل بھ ھمین  شود. بنابراین انتظار می مشاھده می  AstraZenecaھای کھ در آزمایش 

میزان باال باشد. محافظت در برابر انتقال ممکن است در افراد مسن کمی کمتر باشد، با گذشت زمان کاھش یابد، یا در  
 بر انواع خاص کمتر باشد. برا

ھستند ھر   ۱۹-. بسیار حیاتی است کھ ما برای محافظت از افرادی کھ بیشتر در معرض خطر بیماری جدی کووید ۳
گیر است. ما مسیری  دانیم کھ واکسیناسیون کلید اصلی خروج ما از این بیماری ھمھتوانیم انجام دھیم و میکرای می 

 ز کارھای بیشتری ھست کھ باید انجام شود.ایم ولی ھنوطوالنی را طی کرده

 ھای سالمندانمیزان پذیرش واکسیناسیون در خانھ
ھای سالمندان برگردیم کھ در آن تعداد زیادی از  خواھیم بھ موقعیت شیوع گسترده در خانھ. ما دیگر ھرگز نمی ۴

دادند. کمیتھٴ مشترک واکسیناسیون و کردند جان خود را از دست ھای سالمندان زندگی و کار می اقرادی کھ در خانھ
گروه دارای  عنوان ھا را بھکنند و کارکنان آنھای سالمندان زندگی می افرادی را کھ در خانھ ) JCVIسازی (ایمن

 شناسایی کرده است. اولویت برای تزریق واکسن
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تأکید کرده است کھ  ) SAGEھای اجتماعی گروه مستقل مشاورهٴ علمی برای موارد اضطراری (مراقبت  . کارگروه۵
-دلیل ترکیبی از خطر باالی پیامدھای شدید پس از ابتال بھ کووید کنند، بھھای سالمندان زندگی می افرادی کھ در خانھ

اند. اطمینان از  قرار گرفتھ  ۱۹-گیری کووید ھمھ  تأثیر شدت تحتھای بستھ، بھ و خطر شیوع بیماری در این محیط  ۱۹
ای ضروری در بھداشت ھمگانی  کنند، مداخلھھا زندگی و کار می سطح باالی واکسیناسیون افرادی کھ در این محیط

ھایی با گروه یکسانی از افراد کھ بارھا و بارھا در  برای این بیماری جدی ولی قابل پیشگیری با واکسن است. محیط
تر و فراگیرتر ویروس بھ ھمھٴ افراد حاضر  گیرند، انتقال سریعروز در تماس نزدیک با یکدیگر قرار میطول 

 کند.پذیر می ھای بازتر امکان ھا را نسبت بھ سایر محیط(کارکنان و ساکنان) در این محیط

فظت در برابر شیوع  توصیھ کرده است کھ برای تأمین حداقل سطح محا SAGEھای اجتماعی . کارگروه مراقبت ۶
٪ ۹۰٪ و برای ساکنان ۸۰ھای سالمندان الزم است برای کارکنان ، میزان پذیرش واکسن در ھریک از خانھ ۱۹-کووید 

باشد. این برای یک نوبت واکسیناسیون در برابر گونھٴ غالب فعلی است. این میزان ممکن است پس از نوبت دوم کمتر  
ھای حداقل سطح پوشش است این سطوح را افزایش دھد، بنابراین تخمین ھای جدید ممکن شود، ولی ظھور گونھ 

 تواند تغییر کند.می 

ھای  بخش مراقبت، NHSلطف مدیریت در سراسر ھای   سالمندان بھ بھ خانھ  ۱۹-. تزریق واکسیناسیون کووید ۷
ل افراد واجد شرایطی درصد از ک ۹۴٫۱، ۲۰۲۱آوریل   ۴ھای محلی چشمگیر بوده است. از تاریخ اجتماعی و دولت

آوریل  ۴اند. تا  کنند حداقل اولین نوبت واکسیناسیون خودشان را انجام دادهھای سالمندان انگلیس زندگی می کھ در خانھ 
ھای سالمندان نیز حداقل اولین نوبت واکسیناسیون درصد از کل کارکنان واجد شرایط در تمام خانھ ۷۸٫۹، ۲۰۲۱

آرامی درحال افزایش است، میزان با وجود اینکھ میزان پذیرش واکسیناسیون ھفتھ بھ ھفتھ بھ  اند.خودشان را انجام داده
ای، محلی و فردی  ھای سالمندان در سطوح منطقھتوجھی در خانھھای قابلدرصد برای کارکنان تفاوت  ۷۸٫۹کلی 

دھد، درصد را نشان می  ۸۰زیر مقام محلی واکسیناسیون کارکنان  ۸۹، در ۲۰۲۱آوریل  ۸دھد. از تاریخ نشان می 
 درصد بوده است. ۷۰مقام محلی واکسیناسیون کارکنان زیر  ۲۷بخش شھرداری لندن. در  ۳۲ازجملھ 

ھای سالمندان وجود دارند کھ ھنوز بھ سطح حفاظت موردنیاز طبق توصیھٴ . درنتیجھ، ھنوز تعداد زیادی از خانھ ۸
SAGE د. بنابراین، توجیھ قدرتمندی برای معرفی الزام جدیدی وجود دارد انبرای کاھش خطر شیوع بیماری نرسیده

 ایمن کرد.   ۱۹-ھای بسیار پرخطر را تا آنجا کھ ممکن است دربرابر اثرات مخرب کووید تا بتوان محیط 

 کارھایی کھ دولت برای ارتقای میزان پذیرش انجام داده است
توجھی را  در بریتانیا را منتشر کردیم، کھ برنامھٴ کاری قابل  ۱۹-برنامھٴ توزیع واکسن کووید ، ۲۰۲۱فوریھ  ۱۳. در ۹

ھای افرادی کھ  کھ برای پیشبرد پذیرش واکسن درحال انجام بود، شامل اقداماتی برای بھبود دسترسی و رفع نگرانی
کرد. ھمچنین درحال ارائھٴ برنامھٴ کاری ھدفمندی  ممکن است برای دریافت واکسن تردید داشتھ باشند، مشخص می 

ھای سالمندان ھستیم  طور خاص برای کمک بھ پذیرش واکسن در میان مددکاران اجتماعی سالمندان و کارکنان خانھبھ
 کنیم. لمندان ھمکاری می ھای سانفعان ملی و   محلی، ازجملھ مدیران خانھو با ذی 

  - کنند قرار دھیم ھای سالمندان زندگی و کار می ایم کھ واکسیناسیون را دردسترس افرادی کھ در خانھ . تالش کرده۱۰
انگلیس برای   NHSاند.  ھای سالمندان مراجعھ کردهھای واکسیناسیون برای ارائھٴ مستقیم واکسیناسیون بھ خانھ تیم 

ای برای حداقل چھار بازدید دارد. برای کارکنانی کھ ممکن است ھنگام بازدید تیم  ھای سالمندان برنامھ خانھ ھریک از 
پذیر بوده واکسیناسیون در خانھٴ سالمندان حضور نداشتھ باشند، دسترسی ازطریق سایر خدمات واکسیناسیون امکان

ح کردیم تا مددکاران اجتماعی خط مقدم بتوانند ھفتھ افتتا ۷مدت است. ھمچنین خدمات رزرواسیون ملی را بھ 
توانند واکسیناسیون را مستقیماً  ھای سالمندان می ھای خودشان را رزرو کنند. از اول آوریل، کارکنان خانھنوبت

 ازطریق پزشک عمومی خودشان ھماھنگ کنند.

سالمندان (و مددکاران اجتماعی سالمندان در ھای منظور رفع ھرگونھ پرسش و نگرانی در میان کارکنان خانھ . بھ ۱۱
 ایم. ازجملھ:ای عرضھ کردهتر) برنامھٴ ارتباطی گستردهمقیاس وسیع 

ھای اجتماعی) رسانی در شبکھھای قابل ھم شده (پوستر، فیلم، بروشور، و دارایی دادهمطالب ارتباطی سفارش  •
ھای اجتماعی مددکاری اجتماعی سالمندان و خبرنامھٴ ھفتگی، و کانال، CAREکھ در برنامھٴ کاربردی 

 رسانی شده استوزارت سالمت و مددکاری اجتماعی ھم 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan
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گیری مددکاران اجتماعی ازطریق تبلیغات دیجیتال ھای کارزاری تبلیغاتی با ھدف اندازی و پرداخت ھزینھراه •
 منظور ایجاد اعتماد بھ واکسن و تشویق بھ رزرو در خدمات رزرواسیون ملیبھ

 شودروز می صورت ھفتگی بھ نفعان (پرسشگان، راھنمایی و مطالب ارتباطی) کھ بھ ابزار ذیجموعھم •
اند، ھای سالمندان کھ قبالً واکسینھ شدهرسانی مثبت با استفاده از افراد تأثیرگذار، رھبران و کارکنان خانھ پیام  •

 نفس و مقابلھ با اطالعات نادرست با ھدف تقویت اعتمادبھ
ھایی از مذاھب گوناگون کھ نسبت بھ ایجاد محتوا ھای مختلف و جلسات توجیھی با گروهبھ زبانمطالبی  •

 اند عنوان سفیر ابراز عالقھ کردهدربارهٴ واکسن و ایفای نقش بھ 

ای و ملی برای افزایش میزان پذیرش واکسن، بھ . ما برای شناسایی اقدامات بیشتر در سطح محلی، منطقھ ۱۲
ھای سالمندانی را کھ میزان پذیرش عنوان بخشی از این کار، ما پشتیبانی از خانھ دھیم. بھ نفعان ادامھ می ھمکاری با ذی 
، میزان پذیرش واکسن در میان کارکنان  ۲۰۲۱آوریل  ۴ایم. تا ھا کم است، مانند لندن، ھدف قرار دادهواکسن در آن

درصد بوده است.  ۸۲٫۴کھ در جنوب غربی  درصد است، درحالی  ۶۷٫۸در لندن  ھای سالمندانواجد شرایط در خانھ 
ھای بھداشت ھمگانی و دیگران تکمیل  ھا با کارھای محلی، توسط کارفرمایان، مقامات محلی، تیم ھمھٴ این فعالیت 

 شود.می 

طور مداوم در سطحی نیست  ھای سالمندان بھھا، میزان پذیرش واکسن در میان کارکنان خانھ رغم این تالش. علی۱۳
ایم برای حداقل کردن خطر شیوع بیماری الزم است. ضروری است کھ اکنون ھمھ دریافتھ  SAGEکھ از مشاوره با 

تر است و  ھا خطرناکبرای آن ۱۹-ھ افرادی کھ کووید ھای الزم را برای کاھش خطر انتشار ویروس ببا ھم تمام گام 
کنند محافظت کنیم، و  ھای سالمندان زندگی میکنند، برداریم. باید از افرادی کھ در خانھ ھا مراقبت می کسانی کھ از آن

رای  نیز باید از نیروی کاری کھ چنین نقشی حیاتی برعھده دارد محافظت کنیم. واکسیناسیون روشی ایمن و مؤثر ب
شده در  کارگرفتھ است. اقدام کنونی دولت برای اطمینان از واکسینھ شدن افراد بھ ۱۹-جلوگیری از شیوع کووید 

 ھا اقدامی درست است. ھای سالمندان برای محافظت از ھمھٴ افراد حاضر در این محیطخانھ

 مشی اھداف خط
ھای سالمندان ملزم شوند فقط کارکنانی را  ن خانھدھندگا. پیشنھاد ما این است کھ مقررات اصالح شود تا ارائھ۱۴
ھای دولت دریافت کرده باشند. این امر شامل خودشان را مطابق با راھنمایی  ۱۹-کار بگیرند کھ واکسن کوویدبھ

شود. ھمچنین قصد داریم  ارائھ دھند نمی ۱۹-کسانی کھ بتوانند مدارکی مبنی بر معافیت پزشکی از واکسیناسیون کووید 
ھای عفونی را برای شرح این الزام اصالح کنیم. ما درحال رایزنی در مورد این نامھٴ پیشگیری و کنترل بیماری نآیی

کنند ھستیم، برای مثال آن دستھ ھای سالمندان بازدید می مشی و امکان گسترش آن بھ سایر متخصصانی کھ از خانھخط
کنند انجام  ھای سالمندان زندگی می ی را کھ در خانھھای شخصی افراد کھ از نزدیک مراقبت  NHSاز کارکنان 

 دھند.می 

ھای اجتماعی و بھداشتی سالمندان وجود دارد کھ افرادی  ھای دیگر ھم در سراسر حوزهٴ مراقبت . بسیاری از محیط ۱۵
گیرند. ما این ھایی پرخطر و بستھ تحت مراقبت قرار می ھستند در محیط  ۱۹-کھ بیشتر درمعرض خطر کووید 

طور مداوم بازبینی خواھیم کرد تا امکان و ضرورت گسترش آن در زمان مقتضی را بھ سایر مشی را بھ خط
 ھای اجتماعی و بھداشتی سالمندان را درنظر بگیریم. ھای مراقبتبخش

 تغییر پیشنھادی در قانون
قانون  ۲۰۱۴نامھٴ سال بخش ای بر مشی ازطریق اصالحیھسازی این خطریزی برای پیاده. ما درحال برنامھ ۱۶

عنوان ھستیم. پیشنھاد ما این است کھ این الزام بھ ھای قانونمندشده)(فعالیت ۲۰۰۸بھداشت و مراقبت اجتماعی سال 
 ۱۲احتمال زیاد در مقررات شمارهٴ نامھ (مقررات) وارد شود، بھبخش  ۳مادهٴ جدیدی در استانداردھای اساسی در بخش 
عنوان بخشی از ارائھٴ مراقبت و  کھ بھ )، h)( 2(12عنوان متمم مقررات (کھ با مراقبت و درمان ایمن سروکار دارد) بھ

بیماری پیشگیری و   ھای عفونی را ارزیابی کنند، و از شیوعنماید خطر بیماری دھندگان را ملزم می درمان ایمن، ارائھ
نامھٴ پیشگیری و  آیینھای بھداشتی مرتبط است. ھمچنین آن را شناسایی و کنترل نمایند، ازجملھ مواردی کھ با مراقبت 

قانون  ۲۱ھای مربوطھ را اصالح خواھیم کرد کھ توسط وزیر ذیل بخش و راھنمایی  ھای عفونی کنترل بیماری 
 ۱۲دھندگان ھنگام مطابقت خویش با مقررات شمارهٴ شود و ارائھصادر می  ۲۰۰۸بھداشت و مراقبت اجتماعی سال 
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نامھ ھمراه با این مشاوره منتشر شده است (بھ  نویس اصالحات پیشنھادی در آیینن را رعایت کنند. پیش نامھ باید آ بخش
 مراجعھ کنید).  Aپیوست 

سرعت تغییر دھیم. فعالً ھدف ما این است کھ کارکنان . با توجھ بھ اھمیت موضوع، قصد داریم قانون را بھ۱۷
طور این موضوع بھ دارند.روز نگھ خودشان را بھ ۱۹-ھای سالمندان ملزم شوند وضعیت واکسیناسیون کووید خانھ

 مداوم بازبینی خواھد شد.

 

 ھای سالمندان چھ احساسی دارید؟برای کارکنان خانھ  ۱۹-در مورد الزام پیشنھادی داشتن واکسیناسیون کووید 

 موافق •
 تا حدودی موافق •
 نھ موافق نھ مخالف •
 تا حدودی مخالف •
 مخالف •
 دانمنمی  •
 کند صدق نمی •

 پاسختان شرحی ارائھ دھید.لطفاً در پشتیبانی از 

 

 ھای سالمندانخانھ
کند و سال در آن زندگی می  ۶۵. مقررات پیشنھادی برای ھر خانھٴ سالمندانی در انگلیس کھ حداقل یک نفر باالی ۱۸

شود شود. تخمین زده میثبت شده باشد، اعمال می ) Care Quality Commissionدر کمیسیون کیفیت مراقبت (
 باشد. ۱۰٬۰۰۰ھای سالمندان در حدود ھتعداد این خان

 

 شود موافق ھستید؟ھا اعمال میھای سالمندانی کھ این مقررات در آنآیا با استفاده از این تعریف برای تعیین خانھ 

 بلھ •
 نھ •
 دانمنمی  •
 کند صدق نمی •

 ھایی در مورد این تعریف دارید؟چھ نگرانی 

 

عنوان ھای سالمندان بھ رده است کھ شروع اقدام در مورد خانھتوصیھ ک SAGEھای اجتماعی . کارگروه مراقبت ۱۹
ھای سالمندان دارای جمعیتی با سن محیطی کھ الزام بھ واکسیناسیون ممکن است مناسب باشد، منطقی است. خانھ 

کنند  ھای سالمندان زندگی میسال و چندین بیماری مشترک است.  برخی از افرادی کھ در خانھ  ۸۰متوسط بیش از  
ھای کنترل ھا در پیروی از روشممکن است دچار زوال عقل و مسائل عصبی و رفتاری باشند کھ توانایی آن 

ھای بستھ، کارکنان ممکن است از چندین نفر از ساکنان و ھمچنین  کند. در این محیطھای عفونی را مختل می بیماری 
تواند منجر بھ انتقال مؤثر  تھ باشند. این سطح از تعامل می توجھی داشھا ارتباط قابلسایر کارکنان مراقبت کنند یا با آن

ومیر در  ھای عفونی) با نتایج شدیدی برای برخی از افراد شود. برآورد فعلی نسبت مرگ(و سایر بیماری  ۱۹-کووید 

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#annex-a
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رود ر می ھای سالمندان. انتظاتقریباً دو برابر افراد دیگر در حدود سنی مشابھ خارج از خانھ  -درصد است  ۲۰حدود 
 توجھی پیامدھای شدید را کاھش دھد.طور قابلواکسیناسیون بھ

 

 ھایی دارید؟ھای سالمندان نگرانیمشی بھ خانھ آیا شما دربارهٴ پیشنھاد محدود کردن این خط

 بلھ •
 نھ •
 دانمنمی  •

 لطفاً پاسختان را توضیح دھید.

 

 افرادی کھ الزم است واکسینھ شوند
ھای مراقبتی اعمال شود کھ شده در خانھکارگرفتھنیاز بھ واکسینھ شدن برای کلیھٴ کارکنان بھ . قصد ما این است کھ ۲۰

دھد کھ پوشش واکسیناسیون از  کنند. این امر اطمینان می سال پشتیبانی ارائھ می  ۶۵برای حداقل یک فرد مسن باالی 
ھا را دربرابر خطر شیوع بیماری در  و آن کند ھای سالمندان محافظت می ھریک از کارکنان و افراد ساکن در خانھ 

 است. SAGEھای اجتماعی کند. این موضوع مطابق با توصیھٴ کارگروه مراقبتخانھٴ سالمندان حفاظت می 

اند دھندهٴ خانھٴ سالمندان استخدام شده. این امر شامل کلیھٴ کارکنانی کھ مستقیماً توسط خانھٴ سالمندان یا ارائھ۲۱
اند، و نیز  کار گرفتھ شدهوقت)، کارکنانی کھ توسط آژانسی استخدام شده و در خانھٴ سالمندان بھارهوقت یا پ(تمام 

ھای  شود کھ مراقبتشود کھ در خانھٴ سالمندان بھ فعالیت مشغول ھستند. این مقررات شامل افرادی میداوطلبانی می 
ھای دیگری ھستند، مانند  مشغول بھ کار در نقشھای سالمندان دھند و نیز کسانی کھ در خانھ مستقیم ارائھ می 

ھای سالمندان سازگار  در خانھ  ۱۹-ھای کووید ھا و کارکنان آشپزخانھ. این امر با رویکرد ما برای آزمایشنظافتچی 
 است.

گر بھ  ھای دیھا و پشتیبانی ای یا مراقبت . در مورد امکان گسترش این الزام بھ افرادی کھ برای ارائھٴ خدمات حرفھ ۲۲
ویژه مشی باید بھ متخصصان بازدیدکننده، بھھای بیشتری نیاز است. احتماالً، این خطآیند بررسی خانھٴ سالمندان می
دھند، ازجملھ مددکارن بھداشت و مراقبت، گسترش یابد. این امر  ھای شخصی نزدیک ارائھ میافرادی کھ مراقبت

دقت درحال بررسی وضعیت  زدیدکننده ھم باشد. ما ھمچنین بھ تواند شامل آرایشگرھا یا روحانیان دینی بامی 
آن دستھ از دوستان یا اعضای خانواده کھ با خانھٴ سالمندان توافق  -ھای ضروری» ھستیم  کنندگان مراقبت «ارائھ

افراد  کنیم ازآنجاکھ طیف وسیعی ازھای شخصی ارائھ دھند. درک می طور منظم بازدید کنند و مراقبت اند کھ بھکرده
ھای سالمندان مراجعھ کنند در اینجا موارد مھمی برای بررسی وجود دارد و از نظرات شما در  ممکن است بھ خانھ

 کنیم. ای زیر استقبال می ھای مشاورهپرسش

مشی را بھ آن دستھ از دوستان و اعضای خانواده گسترش دھیم کھ از افرادی کھ در . ما قصد نداریم این خط ۲۳
ھای ضروری، کھ داریم با دقت بررسی  کنندگان مراقبت جز ارائھبھ  -نمایند کنند بازدید می سالمندان زندگی می ھای خانھ
توصیھ کرده است کھ باید بین خطر   SAGEھای اجتماعی کنیم تا بھترین رویکرد را پیدا کنیم. کارگروه مراقبت می 

ھای  کھ این بازدیدھا برای تندرستی افرادی دارد کھ در خانھبازدید و انتقال ویروس توسط یکی از بستگان، و مزایایی 
ھای  کنند، تعادلی برقرار شود. مطمئناً آن دستھ از دوستان و اعضای خانواده را کھ بھ خانھ سالمندان زندگی می 

ندگان با دقت  زودتر واکسیناسیون دریافت کنند، ولی تا وقتی کھ بازدیدکنکنیم ھرچھکنند تشویق می سالمندان مراجعھ می 
کنیم الزم باشد این الزام را بھ بازدیدھای اعضای خانواده فکر نمی  ھای موجود در راھنمای ما را رعایت کنند توصیھ

 شویم. ر مورد این پیشنھاد جویا می گسترش دھیم. در پرسش زیر نظرات شما را د 
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 مشی قرار گیرند؟ کنند باید تحت پوشش این خطکنند یا از آن بازدید می یک از افرادی کھ در خانھٴ سالمندان کار میکدام

 اندکار گرفتھ شدهبگیری کھ در خانھٴ سالمندان بھ فقط کارکنان حقوق •
o بلھ 
o نھ 
o  نظری ندارم 

کنند و ممکن است گاھی  ای کار می دھندهٴ خانھٴ سالمندان ولی در ساختمان جداگانھارائھکارکنانی کھ برای  •
 اوقات بھ خانھٴ سالمندان مراجعھ کنند (مثالً کارکنان شاغل در دفتری خارج از محل خانھٴ سالمندان)

o بلھ 
o نھ 
o  نظری ندارم 

از نزدیک بھ افراد ساکن در خانھٴ   کنند وطور مرتب از خانھٴ سالمندان بازدید می متخصصان سالمت کھ بھ  •
 دھندھای شخصی ارائھ می سالمندان مراقبت

o بلھ 
o نھ 
o  نظری ندارم 

ھای شخصی ارائھ کنند مراقبت سایر متخصصانی کھ از نزدیک برای افرادی کھ در خانھٴ سالمندان زندگی می  •
 ھادھند،  برای مثال، آرایشگاهمی 

o بلھ 
o نھ 
o  نظری ندارم 

شوند، برای مثال، برقکار،  نظر از نقشی کھ دارند وارد خانھٴ سالمندان میھمھٴ متخصصانی کھ صرف  •
 درمانگر کش، ھنردرمانگر، موسیقی لولھ

o بلھ 
o نھ 
o  نظری ندارم 

طور مرتب  اند و بھ ھای ضروری» تعیین شدهدھندگان مراقبت عنوان «ارائھدوستان یا اعضای خانواده کھ بھ •
 دھند ی شخصی ارائھ می ھاکنند و از نزدیک مراقبت بازدید می 

o بلھ 
o نھ 
o  نظری ندارم 

 ھمھٴ اعضای خانواده و دوستانی کھ ممکن است بازدید کنند  •
o بلھ 
o نھ 
o  نظری ندارم 

 داوطلبان •
o بلھ 
o نھ 
o  نظری ندارم 

 موارد دیگر (لطفاً مشخص کنید) •

 

 ھامعافیت
ھا مناسب نیست. ما  برای آن ۱۹-کووید . تعداد کمی از افراد وجود دارند کھ توصیھٴ بالینی این است کھ واکسن ۲۴

ھای پزشکی را فراھم کند. این مقررات مطابق با «کتاب  اطمینان خواھیم داد کھ این مقررات اجازهٴ معافیت در زمینھ 
و کمیتھٴ مشترک واکسیناسیون و ) a14: کتاب سبز، فصل  ۱۹-کووید ھای عفونی ( سازی در برابر بیماریسبز ایمن 

ھای بالینی است. افراد درصورت داشتن بیماری یا حساسیتی  کنندهٴ توصیھشود کھ منعکس تھیھ می ) JCVIسازی (ایمن
ن ذکر شده باشد، مثالً واکنش عنوان دلیلی برای عدم استفاده از واکس) بھ ۱۶صفحھٴ  14aکھ در کتاب سبز (فصل 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a
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از این الزام معاف خواھند شد. برخی از  )، PEGآلرژیک قبلی بھ یکی از اجزای واکسن ازجملھ پلی اتیلن گلیکول (
کند پیش از اقدام بھ واکسیناسیون مشاورهٴ توصیھ می  JCVIافراد بیماری یا حساسیتی دارند کھ «کتاب سبز» یا 

ای را در مورد معافیت فرد جویا شد. تاکنون ھیچ عالئم  ین موارد باید نظر پزشکی حرفھ پزشکی دریافت کنند کھ در ا
المللی در رابطھ با واکسیناسیون زنان باردار شناسایی نشده ای نھ در سطح ملی و نھ در سطح بینکنندهایمنی نگران 

ھای  ان بارداری را کھ بیماریھای مربوط بھ خطرات و مزایای واکسیناسیون برای زنھمچنان داده JCVIاست. 
گیرند و  کند. شواھد ھر زمان کھ دردسترس قرار گیرند مورد بازبینی قرار میتوجھی ندارند بررسی می ای قابل زمینھ 

 شود.درصورت لزوم مشاوره ارائھ می

ان دھند کھ  ھا برای مردم است تا بتوانند بھ کارفرمایان خودشان نشترین روشزحمت . دولت درحال بررسی کم ۲۵
 ازنظر پزشکی از واکسیناسیون معاف ھستند. 

موقع و  ھای بالینی ملی، مانع دستیابی بھتوجھی، مانند مشکالت تأمین واکسن یا تغییر در راھنمایی . اگر موانع قابل۲۶
این بدان مشی بازبینی خواھد شد. برای مثال، پذیر بھ واکسیناسیون توسط کارکنان واجد شرایط شود، این خطدسترس

دلیل مشکالت مربوط بھ تأمین واکسن، دسترسی کارکنان بھ واکسیناسیون در فاصلھٴ مکانی منطقی  معناست کھ اگر بھ 
 غیرممکن باشد، تا زمانی کھ مشکل تأمین واکسن حل نشود این الزام در مورد آن فرد اعمال نخواھد شد.

سال  ۳۰کند بھ افراد زیر عنوان احتیاط و پیشگیری بیان می کند، کھ بھ پیروی می  JCVIھای توصیھ. دولت از ۲۷
ھای جایگزین واکسن آکسفورد / آسترا زنکا ارائھ  ای ترجیحاً و درصورت وجود واکسنزمینھ  گونھ بیماری بدون ھیچ

 شود.

 

 شوند موافق ھستید یا مخالف؟ ھای افرادی کھ از این الزام معاف میآیا با گروه 

 کامالً موافق •
 نسبتاً موافق •
 نھ موافق نھ مخالف •
 نسبتاً مخالف  •
 کامالً مخالف  •
 دانمنمی  •
 کند نمیصدق  •

 کدام افراد دیگر باید از این الزام معاف شوند؟

 

 سازیپیاده
ھا زندگی می کنند. بنابراین،  . در نھایت، مدیران خانھٴ سالمندان مسئول ایمنی افرادی ھستند کھ تحت مراقبت آن ۲۸

معافیت پزشکی از  ھا خواھد بود کھ شواھد واکسیناسیون یا براساس تغییر پیشنھادی در مقررات، این مسئولیت آن
شده در خانھٴ سالمندان بررسی کنند. این بدان معناست کھ کارکنان باید کارگرفتھ واکسیناسیون را برای کارکنان بھ

 مدرکی در رابطھ با واکسینھ شدن خودشان بھ مدیر خانھٴ سالمندان ارائھ دھند.

ند واکسینھ شدن خودشان را بھ کارفرمایان  . دولت با دقت درحال بررسی بھترین روش برای افراد است تا بتوان۲۹
ھا ممکن است شامل، برای مثال، نشان دادن وضعیت واکسیناسیون در برنامھٴ کاربردی تلفن ثابت کنند. این روش

 ھمراه باشد.

  خواھیم بفھمیم مدیران خانھٴ سالمندان چگونھ بھ کارکنانی کھاین پرسش مخصوص مدیران خانھٴ سالمندان است زیرا می 
 دھند.اند پاسخ می واکسینھ نشده

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement/jcvi-statement-on-use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-7-april-2021
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement/jcvi-statement-on-use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-7-april-2021


 

 دھید چگونھ این کار را انجام دھند؟اند. ترجیح می کارکنان شما باید بتوانند نشان دھند کھ واکسینھ شده

 برنامھٴ کاربردی تلفن ھمراه •
 خوداظھارنامھٴ کتبی  •
 تأییدیھٴ شفاھی  •
 دانمنمی  •
 موارد دیگر (لطفاً مشخص کنید) •
 کند صدق نمی •

ھا بر موارد عملی اثبات وضعیت واکسیناسیون تمرکز  ھای سالمندان است زیرا آنمخصوص کارکنان خانھ این پرسش 
 دارند.

 

 دھید چگونھ این کار را انجام دھید؟اید. ترجیح می شما باید بتوانید نشان دھید کھ واکسینھ شده

 برنامھٴ کاربردی تلفن ھمراه •
 خوداظھارنامھٴ کتبی  •
 تأییدیھٴ شفاھی  •
 نمدانمی  •
 موارد دیگر (لطفاً مشخص کنید) •
 کند صدق نمی •

ھا بر توانایی خود در ارائھٴ خدمات تمرکز  است زیرا آن  NHSھا مخصوص مقامات محلی و شرکای این پرسش
 کنند.می 

 

 ھایی دارید؟آیا در مورد تأثیر این الزام پیشنھادی بر توانایی شما در ارائھٴ خدمات نگرانی 

 بلھ •
 نھ •
 دانمنمی  •
 کند صدق نمی •

 ھایی در مورد تأثیر این الزام پیشنھادی بر توانایی شما در ارائھٴ خدمات دارید؟چھ نگرانی 

 

. دولت درحال بررسی دورهٴ مھلت مناسب برای كارکنان جدید و کنونی خانھٴ سالمندان است پیش از اینکھ ملزم بھ  ۳۰
 واكسینھ شدن شوند.

عنوان بخشی از سوابق استخدام و ھای سالمندان سوابق واکسیناسیون را بھ مدیران خانھ. انتظار ما این است کھ ۳۱
 ای کارکنان ثبت کنند. بھداشت حرفھ 

 

 ھای سالمندان چقدر آسان است؟مشی برای مدیران خانھسازی این خطپیاده



 خیلی آسان •
 ای آسانتا اندازه •
 نھ آسان نھ دشوار •
 ای دشوارتا اندازه •
 خیلی دشوار •
 دانممی ن •
 کند صدق نمی •

 لطفاً در پشتیبانی از پاسختان شرحی ارائھ دھید.

 

 نقش «کمیسیون کیفیت مراقبت»
قانون بھداشت و  ۲۰۱۴نامھٴ سال  . قصد ما این است کھ این الزام بخشی از استانداردھای اساسی (مندرج در بخش۳۲

موارد مناسب توسط کمیسیون کیفیت مراقبت   ھای قانونمندشده)) باشد و در(فعالیت   ۲۰۰۸مراقبت اجتماعی سال 
)CQC ( سال در آن زندگی کند   ۶۵پایش و اجرا شود. این موضوع در مورد ھر خانھٴ سالمندانی کھ فردی باالی

ھنگام   CQCدھد کھ شده بخشی از مجموعھٴ اطالعاتی را شکل می ھای واکسیناسیون گزارششود. نرخ اعمال می
 گیرد.سی درنظر می ھای مورد بازرتعیین محیط 

روز بودن واکسیناسیون نام و در ھنگام بازرسی، مدیران خانھٴ سالمندان باید مدارکی در مورد بھ. در ھنگام ثبت ۳۳
 ارائھ دھند. MHRAمورد تأیید  ۱۹-ھای کووید کارکنان خودشان با یکی از واکسن

مبتنی بر خطرات و متناسب اتخاذ خواھد کرد،  برای اجرا رویکردی  CQC. درصورت عدم انطباق با قانون، ۳۴
مشی اجرای  کند کھ آزمون منافع ھمگانی مطابق با خط شده را درنظر خواھد گرفت، و بررسی میتمام شواھد شناسایی

ترین موارد، اجرای  دارای اختیارات اجرای قانونی مدنی است و در جدی CQCقانون مربوطھ برآورده شده باشد. 
 شده ممکن است مناسب باشد.نامدھنده یا مدیر ثبت ائھکیفری علیھ ار

عبارتند از: صدور اخطار ھشدار، صدور اخطار  CQCھای اجرای قانونی مدنی دردسترس برای . گزینھ ۳۵
نام،  نام، صدور اخطار پیشنھاد/ تصمیم بھ تعلیق یا لغو ثبت پیشنھاد/ تصمیم برای اِعمال، تغییر یا حذف شرایط ثبت 

نام در مواردی کھ خطر جدی برای زندگی، سالمتی یا تندرستی فردی وجود دادگاه برای لغو فوری ثبت  تقاضا از
نام در مواردی کھ خطر آسیب رسیدن بھ داشتھ باشد، و صدور اخطار فوری تصمیم بھ تعلیق یا تغییر شرایط ثبت 

 شخصی وجود داشتھ باشد.

کند. این  شده را بھ ارائھٴ ایمن مراقبت و درمان ملزم و موظف میدھندگان و مدیران ثبت ارائھ ۱۲. مقررات شمارهٴ ۳۶
ھای  شده بھ ارزیابی خطرات، و جلوگیری، شناسایی و کنترل «شیوع بیماریدھنده و مدیر ثبت امر شامل الزام ارائھ

وزیر است کھ   IPCمتمم این قانون، قانون ھای بھداشتی مرتبط ھستند». عفونی، ازجملھ مواردی است کھ با مراقبت 
صادر شده است. در مواردی کھ نقض مقررات شمارهٴ    ۲۰۰۸قانون بھداشت و مراقبت اجتماعی سال  ۲۱ذیل بخش 

دھنده کننده خدمات شود، ارائھتوجھ آسیب قابل پیشگیری بھ استفادهمنجر بھ آسیب قابل پیشگیری یا بروز خطر قابل  ۱۲
امکان اقدامات اجرایی جنایی را بررسی   CQCه ممکن است در جرمی جنایی گناھکار شناختھ شود، و شد یا مدیر ثبت 

شده یا  ترتیب در مورد جرمی است کھ مدیر ثبت پوند بھ  ۴٬۰۰۰یا  ۲٬۰۰۰خواھد کرد. حداکثر اخطار جریمھٴ ثابت 
 دھنده مرتکب شده باشد.ارائھ

 مشی تأثیرات و پیامدھای خط
دھد کھ تعیین واکسیناسیون نشان می ) PSEDیل اولیھٴ «وظیفھٴ بخش عمومی دربارهٴ برابری» (وتحل. تجزیھ ۳۷
ھای خاص داشتھ باشد. توجھی بر گروهتواند تأثیر قابل ھای سالمندان میکارگیری افراد در خانھ عنوان شرط بھبھ
پوست، ز زنان و افراد جوامع قومیتی سیاه ھای اجتماعی بزرگساالن دارای درصد باالیی اویژه، نیروی کار مراقبت بھ

طور کلی  ھا ممکن است در مورد واکسیناسیون بھدھد این گروهآسیایی و اقلیت است. شواھدی وجود دارد کھ نشان می 



طور خاص چون واکسن جدیدی است تردید بیشتری داشتھ باشند. ھمچنان برنامھٴ کاری  بھ  ۱۹-و واکسن کووید
عنوان بخشی از کارھای درحال انجام برای کمک بھ افزایش میزان پذیرش  ھا بھاین نگرانی  توجھی برای رفعقابل

مند  تر وجود دارد. بسیار عالقھھای اجتماعی بزرگساالن و جمعیت وسیع طور خاص در نیروی کار مراقبت واکسن بھ
طور ھای دیگر، بھھا، و گروهن گروهتوانیم انجام دھیم تا مطمئن شویم ای ھستیم کھ درک کنیم چھ کارھای بیشتری می 

توانیم این فرایند را مدیریت کنیم تا بھ ھدف خویش مشی جدید قرار نگیرند و چگونھ میمتفاوتی تحت تأثیر این خط 
 ھای خانھٴ سالمندان نائل شویم.شده و تحت مراقبت در محیط کارگرفتھ برای محافظت از ھمھٴ افراد بھ

 

طور ویژه از شده باشند، وجود دارند کھ بھ ھای محافظت فراد، مانند افرادی کھ دارای ویژگی ھای خاصی از اآیا گروه
 مند شوند؟مشی بھرهاین خط

 بلھ •
 نھ •
 دانمنمی  •
 کند صدق نمی •

 طور مثبت تحت تأثیر قرار گیرند و چرا؟ھای خاص ممکن است بھ کدام گروه

 

طور خاص و  شده باشند، وجود دارند کھ بھ ھای محافظت ویژگی  ھای خاصی از افراد، مانند افرادی کھ دارایآیا گروه
 مشی قرار گیرند؟طور منفی تحت تأثیر این خط بھ

 بلھ •
 نھ •
 دانمنمی  •
 کند صدق نمی •

 طور منفی تحت تأثیر قرار گیرند و چرا؟ ھای خاص ممکن است بھ کدام گروه
 ھا تأثیر منفی گذاشتھ نشود؟توانیم انجام دھیم تا مطمئن شویم بر آنچھ کارھایی می 

 

عنوان بخشی از پاسخ بھ این مشاوره منتشر کنیم و  . قصد داریم «ارزیابی بخش عمومی دربارهٴ برابری» را بھ ۳۸
 دقت پیگیری خواھیم کرد. مشی را بر میزان پذیرش واکسن بھاجرا، تأثیر این خط درصورت 

کنند، و  ھا مراقبت می داشتن نیروی کار و افرادی کھ از آن. حفظ نیروی کار ماھر، مھربان و دلسوز، ایمن نگھ ۳۹
مشی قرار  اھداف این خط ھای شغلی جذاب در مرکز ھای اجتماعی بزرگساالن بھ یکی از گزینھتبدیل کار در مراقبت 

گیری انجام  ھای سالمندان در طی سال گذشتھ برای مقابلھ با این ھمھ ھایی را کھ افراد شاغل در خانھدارد. ما فداکاری
مشی نیاز بھ حرکت سریع و ھدفمند را برای جلوگیری از خطرات دانیم. معتقدیم کھ پیشنھاد این خطاند، می داده

ھای  دھندگان خانھدھد. ما بھ پشتیبانی از ارائھھای سالمندان نشان می در آینده در خانھ  ھای قابل پیشگیریشیوع
و      ادامھٴ پیشرفتی کھ تاکنون انجام شده   ۱۹-ھا برای دسترسی بھ واکسیناسیون کووید یک کارکنان آن سالمندان و یک

رف اشخاص معتمد برای کسانی است کھ  ھای فردی ازطاست، ادامھ خواھیم داد. این امر شامل دسترسی بھ کمک 
کھ دسترسی  NHSبخشی ازطریق برنامھٴ واکسیناسیون ھرگونھ نگرانی در مورد واکسیناسیون دارند، و ادامھٴ اطمینان

 طور مداوم تا جایی کھ ممکن است آسان باشد. بھ واکسیناسیون بھ 

سینھ نشوند، حتی اگر واکسیناسیون ازنظر بالینی  شود کھ بعضی از افراد ممکن است تصمیم بگیرند واک. اذعان می۴۰
دھندگان کار گرفتھ شوند و ارائھھای سالمندان بھتوانند در خانھ ھا دیگر نمی ھا مناسب باشد. در این شرایط، آنبرای آن

در مورد  ھای ایمن و با کیفیت باال حفظ شود.ای مدیریت کنند کھ ثبات در ارائھٴ مراقبتگونھباید این کار را بھ



کھ ترجیح دھند واکسن نزنند و نیروی کار خانھٴ سالمندان را ترک تأثیرگذاری احتمالی بر میزان کارکنان درصورتی 
کنند، در این مشاوره پرسشی منظور شده است. این ممکن است در بعضی مناطق محلی کھ میزان پذیرش واکسن در  

 ھا کمتر است مسئلھٴ خاصی باشد.آن

خواھیم بفھمیم مدیران خانھٴ سالمندان چگونھ بھ  ھای سالمندان است، زیرا می ص مدیران خانھ این پرسش مخصو
 دھند.اند پاسخ می کارکنانی کھ واکسینھ نشده

 

 کنید چگونھ بھ این الزام پاسخ دھید؟بینی می اند، پیشاگر کارکنانی را درنظر بگیرید کھ واکسینھ نشده

 نشدهنیروھای واکسینھکارگیری دوبارهٴ بھ •
 نشدهتوقف استخدام کارکنان واکسینھ  •
 موارد دیگر (لطفاً مشخص کنید) •
 کند صدق نمی •

 

 ھایی دارید؟ھای سالمندان در حفظ خدمات ایمن نگرانی مشی بر توانایی خانھ آیا در مورد تأثیر این خط

 بلھ •
 نھ •
 دانمنمی  •
 کند صدق نمی •

 

یک از موارد زیر  ھای سالمندان در حفظ خدمات ایمن کداممشی بر توانایی خانھ خطنگرانی شما در مورد تأثیر این  
 کند عالمت بزنید)است؟ (ھمھٴ مواردی را کھ صدق می 

 شان را ترک کنند برخی از کارکنان ممکن است تزریق واکسن را نپذیرند و شغل کنونی  •
ھا در اعتراض بھ  مکن است برخی از آن اگر این کار با اعتقادات شخصی کارکنان مغایرت داشتھ باشد، م •

 مشی کارشان را ترک کنند این خط
 کارکنان باقیمانده ممکن است از این الزام رنجیده شوند و دچار کاھش روحیھ شوند •
 چالش بکشند ھای سالمندان را در دادگاه بھکارکنان ممکن است خانھ  •
ھای بھداشتی  تھ باشد، مانند کاھش انتقال بین محیطتواند بر سایر اقدامات مؤثر بر کارکنان داشتأثیری کھ می  •

 و مراقبتی 
 دیدهتأمین نیروی انسانی جایگزین موجود و آموزش •
 مدت کارکنانھزینھٴ پوشش کوتاه •
 ھزینھٴ استخدام نیروھای جدید دائمی  •
 زمانی کھ برای استخدام کارکنان دائمی جدید الزم است  •
 موارد دیگر (لطفاً مشخص کنید) •

 

 اھد و دریافت خودتان را از میزان این تأثیرات در اینجا در میان بگذارید:لطفاً شو

 تأثیر اندک •
 تأثیر مالیم  •
 تأثیر شدید  •



 لطفاً در پشتیبانی از پاسختان شرحی ارائھ دھید.

 

صدق مشی جدید را بر نیروی کار بھ حداقل برسانیم؟ (ھمھٴ مواردی را کھ توانیم تأثیر این خط نظر شما چگونھ می بھ
 کند عالمت بزنید) می 

 سھولت دسترسی بھ واکسیناسیون •
ھای ھای مرتبط با واکسیناسیون، برای مثال مسافرت، زمان، ھزینھ تأمین بودجھٴ ویژه برای تأمین ھزینھ  •

 عوارض جانبی 
 روزدسترسی بھ اطالعات بھ  •
 ھای مقامات محلی حمایت قھرمانان واکسیناسیون در حوزه •
 در زمینھٴ علوم پزشکی کھ با خانھٴ سالمندان در ارتباط ھستند پشتیبانی افراد پیشرو  •
 موارد دیگر (لطفاً مشخص کنید) •

 

ھای سالمندان باید رعایت کنند، مغایرتی ایجاد  تواند با سایر الزامات قانونی کھ خانھ مشی جدید مینظر شما این خطبھ
 کند؟

 بلھ •
 نھ •
 دانمنمی  •
 کند صدق نمی •

 ھا در تضاد باشد، بیان کنید. تواند با آنمشی جدید میبیشتری در مورد الزامات قانونی دیگری کھ این خطلطفاً جزئیات 

 

شده بر افراد و پیامدھای  بینی . در طول دورهٴ مشاوره، قصد داریم مستقیماً با کارفرمایان در مورد تأثیرات پیش ۴۱
ھای سالمندان منتشر خواھیم  نمایی عملیاتی برای مدیران خانھمشی پیاده شود، راھقانون کار صحبت کنیم. اگر این خط

 کرد کھ پیامدھای آن را برای مدیران و کارکنان شرح خواھد داد.

 ۱۰شرط  –نامھ پیشنھاد برای افزودن بھ آیین:  Aپیوست 
سازی  ایمنھای مربوط بھ وضعیت ھا و رویھمشیشده باید اطمینان حاصل کنند کھ خط دھندگان ثبتارائھ

 برای کلیھٴ کارکنان بھ شرح زیر برقرار باشد: ۱۹-کووید

سال بھ باال دارند، واکسیناسیون  ۶۵ھای سالمندانی کھ یک یا چند نفر فرد ساکن ھمھٴ کارکنان واجد شرایط در خانھ
ندهٴ خانھٴ سالمندان دھخودشان را انجام دھند. این امر شامل کلیھٴ کارکنانی است کھ مستقیماً توسط ارائھ ۱۹-کووید 

شوند. این  کار گرفتھ می اند، و داوطلبانی کھ در خانھٴ سالمندان بھاند، افرادی کھ توسط آژانس استخدام شدهاستخدام شده
دھند و کسانی کھ نقش جانبی دارند، مانند ھای مستقیم انجام می شود کھ مراقبت موضوع ھمچنین شامل افرادی می 

 آشپزخانھ.ھا و کارکنان نظافتچی 

ھای الزم واکسن شده در خانھٴ سالمندان، نوبتکارگرفتھ دھنده نشان خواھد داد کھ تمامی کارکنان واجد شرایط بھارائھ
اند، و دریافت کرده ]۲[پانویس ۱۲شده، مطابق با مقررات شمارهٴ را در مدت مھلت تعیین  MHRAمورد تأیید  ۱۹-کووید 

شود. این امر  ر ایمن نگھداری می طوھای کارکنان بھتراز او) در پروندهشده (یا شخص ھم سوابق آن توسط مدیر ثبت 
 شود.در مورد کارکنان موجود و جدید اعمال می
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نیستند وجود دارد (مطابق   ۱۹-سابقھٴ معافیت پزشکی برای کارکنانی کھ بھ دالیل پزشکی قادر بھ دریافت واکسن کووید 
 و مشاورهٴ پزشکی).  JCVI«کتاب سبز»، راھنمایی 

توانند واکسینھ شوند ارزیابی یشان) برای کارکنانی کھ بھ دالیل پزشکی نمی تراز اشده (یا شخص ھم مدیران ثبت 
 خطرات را تکمیل و اقدامات مناسب را برای کاھش خطرات انجام خواھند داد.

 شود.بازبینی می  ۱۲طور مرتب مطابق با مقررات شمارهٴ واجد شرایط بودن کارکنان برای واکسیناسیون بھ 

الزام و مزایای آن برای ھریک از کارکنان و نیز کسانی کھ از خدمات ایشان استفاده  آموزش مناسب در مورد این
 شود.کنند بھ کارکنان ارائھ می می 

 شوند.کارکنان از پشتیبانی مناسب برای دسترسی بھ واکسیناسیون برخوردار می

خالف آن مشخص شده   ھای مورد ارجاع در این مشاوره فقط مربوط بھ انگلیس است، مگر اینکھتمامی داده .1
 ↩ باشد.

ھای  (فعالیت ۲۰۰۸قانون بھداشت و مراقبت اجتماعی سال  ۲۰۱۴نامھٴ سال بخش ۱۲شمارهٴ  مقررات  .2
کنندگان خدمات ارائھ شود. این سازد کھ مراقبت و درمان بھ روشی ایمن برای استفادهقانونمندشده) ملزم می 

ھای  ع بیماری شده برای ارزیابی خطرات، و جلوگیری، شناسایی و کنترل شیوامر شامل تکلیف شخص ثبت 
این پیشنھاد )). h)( 2(12ھای بھداشتی در ارتباط است (مقررات عفونی، ازجملھ مواردی است کھ با مراقبت 

مطرح شده است تا الزامات واکسیناسیون مشروح در این سند مشاوره را  ۱۲برای اصالح مقررات شمارهٴ 
را رعایت نکند، در جایی   ۱۲مقررات شمارهٴ  ای کھ  کنندهاین قدرت را دارد کھ علیھ تأمین CQCدربرگیرد. 

توجھ چنین آسیبی شود، درخواست پیگرد کھ این عدم رعایت منجر بھ آسیب قابل پیشگیری یا بروز خطر قابل 
 ↩ قانونی کند.
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