
  

  

  

  

هسـتند  ، پـس از معاینـه و بررسـی     ) تب خفیف ، سرفه ، ضعف ، آبریزش بینی ، گلودرد ( داراي عالیم خفیف  ی که بیماران

بـدیهی اسـت   . طبق تصمیم پزشک نیاز به بستري نداشته و می توانند در محیط خانه مورد مراقبت قرار گیرند  و هاي الزم 

براي مراقبت بالینی در منزل به توصیه هاي زیـر  . اعمال گرددبایستی اصول مراقبت در محیط خانه در مورد این بیماران که 

  : عمل نمایید 

 .داگانه و با تهویه مناسب قرار دهیدجبیمار را در یک اتاق  -1

 .براي مراقبت از بیمار اختصاص داده شود به طور ایده ال فقط یک نفر که از نظر سالمتی در وضعیت خوبی است ،  -2

اعضاي خانواده از تردد به اتاق بستري بیمار خودداري نمایند و در شرایط ناچاري از اشـتراك فضـاي روزانـه ، بیمـار بایـد       -3

ـ .  فاصله داشته باشدداقل یک متر حبهداشت تنفسی را رعایت نموده و از سایر افراد خانواده  ی در صورتیکه مادر شیرده م

 . باشد ، می تواند به شیردهی ادامه دهد و در هنگام نزدیک شدن به کودك از ماسک استفاده نماید 

بـه حـداقل   ) آشپزخانه و سرویس هاي بهداشـتی  ( تردد و جابجایی بیمار باید محدود باشد و  استفاده از فضاهاي مشترك  -4

 )شتن پنجره ها مثل باز گذا(  فضا هاي مشترك باید به خوبی تهویه شود . برسد 

زمانی که با فرد بیمار در یک اتاق قرار دارد باید از ماسک معمولی استفاده نماید و دقت کند کـه  فرد مراقبت کننده از بیمار  - 5

در صـورت آلـوده شـدن    . ماسک نباید لمس شود یا دسـتکاري شـود  در حین استفاده ، . به طور مناسب صورت را بپوشاند 

و بعد از استفاده به طور مناسـب   ماسک تعویض شودباید فورا  ، ترشحات تنفسی و سرفه بیمار ماسک فرد مراقبت کننده با

 . پس از برداشتن ماسک دستها به صوت درست شسته و ضدعفونی شوند. جمع آوري و دفع گردد

بهداشت دست میتوانـد قبـل و بعـد از    . نها انجام دهیدآبهداشت دست را فورا به دنبال تماس با افراد بیمار یا محیط اطراف  - 6

. تهیه غذا ، قبل و بعد از خوردن غذا ، بعد از استفاده از توالت و هرزمان که دستها کثیف بـه نظـر مـی رسـند انجـام شـود      

ونـت در  طبق استاندارد هاي جهانی کنترل عف( و بصورت کامل  به مدت یک دقیقه  آب و صابون شستن دست با استفاده از 

شستن دست ها  و ضد عفونی  باید کلیه قسمت هاي هر دو دست اعم از نوك انگشتان ، الي انگشـتان ، انگشـت شصـت ،    

 .انجام شود  ) کف دست ها ، پشت دست ها  و مچ دست ها  شسته و ضد عفونی شوند

اگر حوله کاغذي . شک گردد باید دست ها خ. جهت خشک کردن دست ها از حوله هاي کاغذي یکبار مصرف استفاده شود  -7

 . در دسترس نیست از حوله هاي پارچه اي اختصاصی استفاده کنید و بعد از خیس شدن آن ها راجایگزین کنید

 . بهداشت تنفسی به صورت پوشاندن دهان و بینی در هنگام سرفه یا عطسه در همه اوقات رعایت شود -8

از دسـتکش یکبـار   . ن یا تنفس ، ادرار و مدفوع خـودداري کنیـد   از تماس مستقیم با مایعات بدن ، بخصوص ترشحات دها -9

 . مصرف براي مراقبت از بهداشت دست و از ماسک براي بهداشت دهان و تنفس استفاده کنید

 . رعایت بهداشت فردي ضروري بوده و از ظروف غذایی مشترك ، حوله و مالفه هاي مشترك خودداري شود - 10

 .و مایع ظرفشویی توصیه می شودشستشوي ظروف غذایی بیمار با آب  -11

 . گندزدایی شود% ) 1( به طور روزانه سطوح مورد تماس بیمار با محلول ضدعفونی وایتکس رقیق  - 12

 . گندزدایی شود% ) 1( توالت و روشویی مورد استفاده بیمار روزانه با محلول ضدعفونی وایتکس رقیق  -13

 . اندن البسه و ملحفه هاي بیمار خودداري شودبه دلیل احتمال ایجاد ذرات ریز آلوده کننده ، از تک - 14

 . درجه شسته شود  90تا  60هاي مورد استفاده بیمار با استفاده از ماشین لباسشویی در آب  لحفهالبسه ، حوله و م -15

در ) تنگی نفس ، افزایش خلط یا خلط خونی ، تهوع ، استفراغ ، اسهال و بی حـالی و گیجـی   ( در صورت بروز عالیم هشدار  - 16

               .بیمار باید در اسرع وقت  مجددا به مراکز درمانی مراجعه شود
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  مراقبت از بیمار مبتال به کرونا در منزلاصول 
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