
 بیمارانی که می توانند در منزل مورد مراقبت قرار گیرند:

 ،  ضهفهف    ،  سرفه    ،  خفیف  تب :خفیف  عاليم  داراي  بیماران

ئم درد   گلو  ،  بیني  آبريزش  مهانهنه    :   دهنده  هشدار  بدون عال

 يها   ترشح)يفني خهله      افزايش  ، تنفس در يامشكل نفس  تنگي

 و  اسهها    يا  و  استفراغ  ،  تهوع  مانن   گوارشي  عالئم  ،  خونريزي( 

 بددون   و  حهايهي(     بهي   ،  )گیجي   رواني  وضفیت  در  تغییر  ب ون

 نارسايي  ،  قلب  يا  ري   هاي  بیماري  مانن   مزمن  شرايط  وجود

 خطر  مفرض  در  را  فرد  ك   ب ن  ايمني  نقص  شراي   يا  و  كلیوي

 مهورد   خهانه     محی   در  توان  ده . مي مي قرار بیماري ب   ابتال

 در  خانه    محی   در  مراقبت  اصو   همان  ك   گیرن   قرار  مراقبت

 .گردد اعما  بايستي بیماران اين مورد

 زير  هاي  توصیه  به  بايستی  منزل  در بالینی مراقبت  براي

 :نمايند عمل

دهی . قرار مناسب تهوي  با و ج اگان  اتاق يك در را بیمار  

ايه     طهور   به    ديگر،  افراد  با  بیمار  تماس  و  ارتباط  مح وديت 

اسهت)به       خهوبهي    وضفیهت   در  سالمتي  نظر  از  ك   نفر  يك  آ 

 سهايهمهنه ان      ماننه   پرخطر هاي گرو  از “ترجیحا مثا   عنوان

 .شود داد  اختصاص بیمار از مراقبت نباش (براي

خهودداري   بیهمهار    بستري  اتاق  ب   تردد  از باي  خانواد   اعضاي 

 باي   بیمار  روزان ،  فضاي  اشتراك  از  ناچاري  شراي   در  و  نماين 

 فاصهله     خانوار  افراد  ساير  از  و  نمود   رعايت  را  تنفسي  به اشت

ج اگان  ( تخت يك در خوابی ن كن )مثال حفظ متر را١ح اقل

 گهرفهته      نظر  در  شیرد   مادر  يك  براي است ممكن استثنا  يك

 شیهر   ناچیز  نقش  و  مادر  شیر  با  تغذي   مزاياي  ب   توج   با .شود

 ب   توان   مي  مادر  ،  تنفسي  دستگا   هاي  ويروس  انتقا   در  مادر

 از  كودك بايه    ب   ش ن  نزديك هنگام مادر.ده  ادام   شیردهي

 دقهیه     رعايت  كودك،  با  تماس  از  قبل  و  نماي   استفاد   ماسك

 اقه امها     بهايه سهايهر      همچنیهن .  ده  انجام را دست  به اشت

 .نماي  رعايت را دستورايفمل اين در ش   داد  شرح به اشتي

به    را  مشترك  فضاي  و  باش   مح ود  را  بیمار  جابجايي  و  تردد 

 مشهتهرك    فضاهاي  ك   كنی   حاصل  اطمینان .برسانی   ح اقل

 میگهردنه به      تهوي   خوبي  ب  ( آشپزخان ،حمام  عنوان مثا    ب ) 

 داري . نگ  باز را ها پنجر  مثا  عنوان

              فرد مراقبت كنن   از بیمار زماني ك  با فرد بیمار در يك اتهاق

قراردارد باي  از ماسك مفمويي استفاد  نماي  و دقت كن  ك  ب             

مناسب صور  را بپوشان .درحین استفاد ، ماسك نهبهايه            طور

 يمس شود يا دستكاري شود.  

اگر ماسك فرد مراقبت كنن  ، با ترشحا  تنفسي و سرف  بیهمهار    

 آيود  گردد، باي  فوراً تفويض شود. 

          ماسك بف  از پايان استفاد ، با شراي  به اشتي ب  طور مناسهب

جمع آوري و دفع گردد و به اشت دست بف  از برداشتن ماسهك         

 .انجام گیرد

                به اشت دست را فورا ب  دنبا  تماس با افراد بیمار يا مهحهیه

اطراف آنها انجام دهی . به اشت دست نیز مي توان  قبل و بف  از              

غذا، قبل و بف  از خوردن غذا ، بف  از استفاد  از تهوايهت و                 تهی 

هر زمان ك  دستها كثیف ب  نظر مي رسن  انجام شود. مي تهوان               

نیز استفاد  كرد. به اشت دست را با اسهتهفهاد  از              % 07از ايكل 

صابون و آب با دقت و صحیح باي  انجام داد . قبل از توصی  براي                

استفاد  ايكل براي ض عفوني در كاربرد خانگي، تهوجههها   زم             

مربوط ب  ايمني باي  اعالم گردد. )مانن  احتراق و خطرا  ناشهي              

هنگام استفاد  از آب و صهابهون،ازحهوهيه  ههاي              ( از آتش سوزي  

 كاغذي يكبار مصرف استفاد  شود. باي  دستها خشك گردد.

  دسترس نیست از حوي  ههاي پهارچه  اي             اگرحوي  كاغذي در

استفاد   كنی  اما حتما بف  از خیس ش ن آنها را جهايهگهزيهن                 

 .كنی 
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             به اشت تنفسي باي  در هم  اوقا  ب  ويژ  در خصوص افهراد

بیمار انجام شود. به اشت تنفسي بصور  پوشهانه ن دههان و               

هنگام سرف  يا عطس  ، با استفاد  از ماسك هاي طبي،             بیني در 

ماسك هاي پارچ  اي و امثا  هم انجام مي شود ك  ب  دنهبها            

 .آن به اشت دست نیز باي  رعايت گردد

          مواد مورد استفاد  قرار گرفت  براي پوشان ن دهان و بیني بفه

 از استفاد  ب  روش مناسب جمع آوري و دفع گردد و يا ب  روش         

مناسب شست  شود.ب  عنوان مثا ، دستما  ها با اسهتهفهاد  از               

از تهمهاس     )صابون مفمويي يا مواد شوين   و آب شسته  شهود          

مستقیم با مايفا  ب ن ، ب  خصوص ترشحا  دهان يا تنفس و             

 م فوع (خودداري كنی . 

              از دستكش يكبار مصرف براي مراقبت از بهه اشهت دسهت و

ماسك براي به اشت دهان يا تنفس، هنگام جابجايي مه فهوع،            

ادرار و پسمان  استفاد  كنی . به اشت دست را قبل و حتي بفه    

 .از برداشتن دستكش انجام دهی 

        دستكش ها،حوي  ها، ماسك ها و ساير پسمان هاي تويی  شه

توس  بیمار يا در حین انجام فراين  مراقبت از بیمار قبل از دفع           

ساير پسمان هاي خانگي باي  در يك ظرف دربه ار در اتهاق                با

 .بیمار جمع آوري گردن 

           رعايت به اشت فردي ضروريست و بايستي استفاد  از ظهروف

  غذايي مشترك، سیگار مشترك )ب  منظور اجتناب از آيودگي با

ترشحا  دهاني فرد بیمار(، حوي  و يا ملحفه  ههاي مشهتهرك                  

 .خودداري شود

             شستشوي ظروف غذايي بیمار با آب و مايع ظرفشوئي توصهیه

 .مي شود

              ب  طور روزان  سطوح مورد تماس بیمار با محلو  ض  عهفهونهي

 د. %( گن  زدايي شو١وايتكس رقی  ) 

      توايت و روشويي مورد استفاد  بیمار روزان  با محلو  ض  عفوني

 %( گن  زدايي شود.١وايتكس رقی  )

              ايبس  ، حوي  و ملحف  هاي مورد استفاد  بیمار با اسهتهفهاد  از

 درج  شست  شود. ٠7تا  ٠7ماشین يباسشويي در آب 

              ب  ديیل احتما  ايجاد ذرا  ريز آيود  كنن   ، از تكان ن ايبسه

 و ملحف  هاي بیمار خودداري شود.

            توصی  ب  پیگیري درمان و مراجف  مج د بیمار در صور  بهروز

عالئم هش اراگر يكي از اعضاي خانواد  عالئم عفونت حاد تنفسي          

از جمل  تب ، سرف  ، گلو درد و تنفس دشوار را تهجهربه  كهرد،                   

تیم به اشت شهرستان و دانشگا  منطق  اطالع داد           بالفاصل  ب  

 مي شود و توصی  هاي به اشت را دنبا  كن .
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در صورت داشتن عالئم کرونا چه 

 اقداماتی بايد رعايت گردد؟


