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 گردد. تیرعا که باید برای مراقبت از بیماران مبتال به عفونت ویروسی کرونا در منزل ینکات

 

 دن درشستری بیماران مبتال به ویروس کرونا ممکن است به صورت سرپایی مورد درمان قرار گیرند و یا پس از ب

یگر دی به تمال انتقال بیماربیمارستان و ترخیص عازم منزل گردند. در هر دوحالت اقدامات زیر به کاهش اح

پس  یو حت ر هر کدام از مراحل بیماریاعضا خانواده کمک خواهد کرد. همچنین توجه داشته باشید که بیمار د

اهش رای ک. بنابراین رعایت موازین بهداشتی بروس را به دیگران منتقل می نمایداز بهبودی هم تا مدتی وی

 احتمال ابتال دیگران بسیار ضروری است.

 فراموش نکنید که:

 مه ریزی یمار برنارای بهمه بایستی در خانواده آرامش خود را حفظ نمایند و سعی نمایند بهترین برنامه مراقبتی را ب

 نمایند. 

 رد که کواهد شاید بجای فرد مبتال، ما مبتال می شدیم و ایشان از ما مراقبت می کرد. این حس به ما کمک خ

 مش به بیمار خود کمک کنیم تا هرچه سریعتر بهبود یابد.بصورت منطقی و در کمال آرا

 ار شما به. بیمتوجه داشته باشید با حس عاطفی قوی خود برای نوازش بیمار به وی نزدیک و تماس نداشته باشید 

 اشد.تان ببه علت ابتال به بیماری کرونا ، بر روی تخت بیمارس اقب سالم نیاز دارد تا مراقبی کهیک مر
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 صیبعد از ترخ یمراقبت هاراهنمای  الف(

 : ماریدرمان ب ادامه

ز تجویزی را ورد نیامن ،باقیمانده داروهای روز از بیمارستا 5زودتر از  صیترخاطمینان داشته باشید که  در صورت  -1

 کامل مصرف کنید. روز 5 تا دریافت کرده باشید و

 .ماییدروز با پزشک خود مشورت ن 5حتما برای ادامه درمان پس از  -2

جهت  ددامج سرفه دیتشد ایو  یارینفس ، کاهش سطح هوش یتب ، تنگ میدر صورت برگشت عالمراقب باشید تا  -3

 .مراجعه نمایید مارستانیبه ب تیزیو

اطالع  وگیرید تماس ب تشدید شد ، فورا با اورژانس پزشکی ئم بیماری مانند تنگی نفس و سرفهاگر در منزل عال -4

 . می باشیدتشخیص داده   COVID-19دهید که میتال به

  ند.دهید تا دیگران آلوده نشو قرار خود صورت رویرا دریافت هر گونه خدمت پزشکی ، ماسک  از قبل -5
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 : در منزلب( جدا سازی بیمار 

 د. به بیمار بگویید که حتی پس از بهبودی هم می تواند تا مدتی ویروس را به دیگران منتقل نمای -1

 .دیکن تیرعا را گرانیمتر فاصله با د 2 حداقلسعی کنید   -2

 . دنماسک را از صورت خود خارج نکن گرانیمحافظت د یبراهمه اعضا خانواده   -3

شدن  اق قابل بازات یو پنجره ها مناسب قرار داده شود )در هیتهو یداراو اتاق تنها  کیدر خانواده  ماریبعضو  -4

 باشد.(

رار طاق قاتصاصی و در صورت داشتن تهویه مناسب بیمار در آن در صورت وجود اطاق دارای حمام و توالت اخ -5

 گیرد.

 .ترجیحا برای استفاده از دستشویی از اطاق خارج گردد محدود شود و فرد بیمار و حرکت ییجابجا -6

 سه الیه پزشکی به صورت خود داشته باشد. بیمار حتما باید ماسک  -7

دش ها جهت گر مناسب بوده و پنجره هیتهوی دارا توالت وآشپزخانه، حمام، مانند مشترک  یفضاها تا حد امکان -8

 .هوا باز شوند

 یستیاب ماریب د،نباش ریامکان پذ طیشرا نیکه ا یاتاق مجزا باشند. در صورت کیافراد خانواده در  ریسا تا حد امکان -9

 و تهویه مناسب خانه انجام گیرد.شد فاصله داشته با ماریمتر از فرد ب کبیش یحداقل 

و  دهبو لوبسالمت مط تیوضع ینفر که دارا کیاالمکان  یبه حداقل رسانده شود )حت ماریاز ب نیمراقبتعداد  -10

 (.مراقبت کند مارینباشد از ب یا نهیزم یماریب ایو  یمنیا ستمیضعف س یدارا
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 مالقات ممنوع باشد. ماریب -11

ا ب دیبارا  شت دستواده، شستشو و بهداافراد خان ایمراقب و  ،یو یو مکان نگهدار ماریبعد از هر بار تماس با ب -12

 درصد و باالتر استفاده کنید. 70بشویید و محلول های ضدعفونی حاوی الکل  آب و صابون

تان یست هادد که یکن می که احساس یهر زمان ایقبل و بعد از آماده کردن و خوردن غذا و  ی خود را دست ها -13

 د.درصد و باالتر استفاده کنی 70نی حاوی الکل با آب و صابون  بشویید و محلول های ضدعفو دیبا

 تیرعای بهداشت تنفس یبه صورت جدو  استفاده شود یاز ماسک طب ،یاز انتشار ترشحات تنفس یریجهت جلوگ -14

 شود. 

ک سطل یدر  دهپس از استفا دستمال بپوشانند و یو دهان خود را با دستمال کاغذ ینیعطسه، ب ایدر زمان سرفه  -15

 . ه شودانداخت درب دار

 دهپوشان املرت کبه صو ینیکه دهان و ب یاستفاده کنند؛ به طور یاز ماسک طب یستیبا زیارائه دهندگان مراقبت ن -16

 . شود و در طول استفاده از ماسک به آن دست نزنند

و  آب اب شستشوپس از استفاده از آن ها، قابل که بتوان  یو ظروف اختصاص یشخص یاستفاده از ملحفه ها  -17

 باشند، بالمانع است. صابون

رد بیمار جدا فبرای  را تا بهبودی کامل بیمار دیگر وسایل یا فهملح ، حوله ، قاشق ، غذاخوری ظروف ، لیوان -18

 سازید.

لول محا بو  زیروزانه تم یستیتخت، مبلمان اتاق و...( با ز،یبا آن ها در تماس است )م ماریکه ب یسطوح -19

 . شودی آب( ضدعفون وانیل 9و  تکسیوا وانیل کی)  میسد تیپوکلریه
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 وانیل کی) میسد تیپوکلریهمحلول  بار در روز شسته و با کیحداقل  ماریسطوح توالت و حمام مورد استفاده ب -20

  .شود یعفونضد آب( وانیل 9و  تکسیوا

 رمنظو هبند بشیپ ایمحافظ و  یاز دستکش ها و لباس ها یستیبا ماریب یزندگ طینمودن مح زیدر زمان تم  -21

  .ترشحات به بدن استفاده شوند دنیاز رس یریجلوگ

 . نیداستفاده کبرای ضدعفونی کردن سطوح مختلف   یدستکش خانگ ایبار مصرف و  کیاز دستکش  -22

از  پس یستیبار مصرف با کیدترژنت شسته شود. دستکش  ایبا آب و صابون و  یستیبا یخانگی دستکش ها -23

 .دست شسته شود( دیردن دستکش و بعد از استفاده باشود )قبل از درآو انداختهاستفاده دور

دفع  یعفون بالهزوان و به عن یدر نظر گرفته شده و در سطل درب دار نگهدار یزباله عفون ماریمرتبط با ب یزباله ها -24

 شود. 

 هستند اجتناب شود. ماریبا ب میاز انواع مواجهه با لوازم آلوده که در ارتباط مستق -25

 .ی کنیدضد عفونآب(  وانیل 9و  تکسیوا وانیل کی)  میسد تیپوکلریبا ه ورا شسته منزل  رآالتیمکررا ش -26

کمک  ستین و سالمند یا نهیزم یها یماریب یکه دارا یگریاز فرد د ایو  دیحد امکان خود را مراقبت کن تا -27

 . دیریبگ

  .دتا حد امکان دور باشو سالمند  یا نهیزم یها یماریب یافراد دارا ازفرد مبتال   -28

 . دتا حد امکان دور باشکودکان و زنان باردار  ازفرد مبتال  -29
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سطوح  نید. اشو یبه طور مکرر شسته و ضدعفون دیبا دیها در تماس هستآن از اتاق که شما مکرر با  ییها محل -30

 دییا بشوطوح رمعمول س یها ندهیابتدا با شو دیرا با یتخت و صندل یکنار تخت، کناره ها یزهایممختلف مانند 

 .دییآب( بشو وانیل 9و  تکسیوا وانیل کی)  میسد تیپوکلریه یکننده حاو یو سپس با ضدعفون

 .در صورت داشتن حیوانات خانگی حتما از فرد بیمار دور نگه داشته شود  -31

 فرد بیمار حتما سرفه و عطسه خود را با دستمال کاغذی پوشش دهد.   -32

 عطسه و سرفه ،بایستی بشوید. فرد بیمار مکررا دستان خود را  بخصوص پس از -33

تا اطمینان  بمانند ازی خانگیسدر حالت جدا احتیاط موارد در باید شده تأیید COVID-19 به مبتال بیماران  -34

 . است کم دیگران به ثانویه انتقال ایجاد شود که خطر

 مراقبت دگاندهن ئهارا با مشورت با و موردی صورت به باید جداسازی بیمار احتیاطی اقدامات قطع به تصمیم  -35

 .شود بهداشتی و پزشکی گرفته های

 .کنید خودداری شده شسته های دست با خود حتی  دهان و بینی ، چشم به زدن دست از  -36

 صورت ماسک شیدنپو به قادر بیمار اگر. کند استفاده خود صورت ماسک از باید دیگر افراد نزدیکی هنگام بیمار  -37

 اتاق همان در رفتنگ قرار هنگام ، مراقب عنوان به شما ،( شود می تنفس ایجاد ثباع زیرا ، مثال عنوان به) نیست

 .بپوشید ماسک باید بیمار

 ادرار ، استفراغ ، ینیب مخاط ، خلط ، بزاق مانند ، بیمار بدن مایعات یا مدفوع ، خون با تماس یا تماس حتما هنگام -38

 .کنید استفاده دستکش و صورت ماسک از ،

 .نکنید مجدد استفاده. کنید معدوم ها آن از استفاده از بعد را مصرف یکبار های ستکشد و صورت ماسک -39
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 . سپسبیندازید دار درب آشغال سطل در و خارج را دستکش ابتدا ، شخصی محافظ وسایل کردن جدا هنگام  -40

 ماسک ، بعد هرحلم در. کنید تمیز الکلی دست کننده ضدعفونی یا آب و آب و صابون با را خود دستان بالفاصله

 یا آب و نصابو با را خود دستان دوباره بالفاصله و بیندازید دار درب آشغال سطل در و برداشته را صورت

 .کنید تمیز الکل حاوی دست کننده ضدعفونی

 .کنید خودداری بیمار با خانگی وسایل اشتراک از -41

 نیر ماشد ایو  ییرختشو صابون رتب باروزانه و به طور مبیمار حمام  یبهتر است لباس، ملحفه، حوله ها  -42

 .درجه شسته و کامال خشک شوند 90 تا 60با آب  ییلباسشو

 ، کلید صفحه ، لفنت ، توالت ، حمام وسایل ، کار میز ، رومیزی ، پیشخوان مانند "باال لمسی" سطوح تمام روز هر -43

 . کنید تمیز را تخت کنار میزهای و تبلت

 یپوکلریته با را باشد داشته وجود آنها روی بدن مایعات یا مدفوع ، خون تاس ممکن که سطحی هر ، همچنین -44

 .کنید ضدعفونی( آب لیوان 9 و وایتکس لیوان یک)  سدیم

 90 تا 60 گرم بآ با را دارد وجود آنها روی بدن مایعات یا مدفوع ، خون که هایی مالفه یا ها لباس بالفاصله -45

 .بشویید درجه

 ضدعفونی( آب لیوان 9 و وایتکس لیوان یک)  سدیم هیپوکلریت ظرفشویی را نیز با سطوح بیرونی لباسشویی و -46

 .کنید

 


