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 نكات كلي بهداشتي

داروهای تجویزی خود را به طور منظم در زمان های ذکر شده در نسخه  -0

بهبودی می کنید دارو ها را قطع نکنید تا  مصرف کنید و حتی اگر احساس

 .دوره درمان کامل شود 

این داروها بر اساس شرایط جسمی و وضعیت بیماری شما برایتان تجویز  -1

 .آنها به دیگران بپرهیزید  شده است. لطفا از توصیه کردن

در صورتیکه سرفه شما بدتر شد، مجدد تب کردید یا تنگی نفس شما  -3

 .مراجعه کنید  ه مرکز درمانیتشدید شد بالفاصله ب

شما باید در یک اتاق مجزا از سایر اعضای خانواده استراحت کنید. اتاق مورد  -1

درب باز داشته باشد تا تهویه هوا به درستی  نظر باید یک پنجره باز و یک

 .انجام شود 

تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانید و فقط برای موارد ضروری از  -5

حاصل کنید که محل هایی که شما و سایر اعضای  ارج شوید. اطمیناناتاق خ

و  خانواده به طور مشترک از آنها استفاده می کنید )مانند آشپزخانه

 .دستشویی( تهویه مناسبی دارند 

در اتاق مجزا و تخت مجزا بخوابید. اگر این امکان فراهم نیست و منزل شما  -6

اده حداقل یک متر فاصله بگیرید و فقط یک اتاق دارد از سایراعضای خانو

 .محل خواب خود را با فاصله انتخاب کنید 
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ظرف غذا و قاشق و چنگال شما باید از بقیه مجزا باشد. این وسایل باید پس  -2

از مصرف با آب و مایع ظرفشویی و جدا از ظروف سایر اعضای خانواده 

 .شسته شود 

محدود باشد. ترجیحا فقط با تعداد کسانیکه از شما مراقبت می کنند باید  -8

و بیماری زمینه ای )که خطر ابتالی وی را  یک نفر که در سالمت کامل است

بیماری کرونا بیشتر میکند مانند دیابت، مشکل قلبی و ...( ندارد در یک 

منزل بمانید. کسی اجازه عیادت از شما را ندارد تا زمانیکه کامال بهبود یابید 

 روز طول می کشد(01روند حدود  شید. )اینو هیچ عالمتی نداشته با

محل هایی از اتاق که شما مکرر با انها در تماس هستید باید به طور مکرر  -9

سطوح شامل میزهای کنار تخت، کناره های  شسته و ضدعفونی شود. این

را  تخت و صندلی های اتاق می باشد. ابتدا با شوینده های معمول سطوح

برای % 5/1ننده حاوی هیپوکلریت سدیم )بشویید و سپس با ضدعفونی ک

لیوان آب جوشیده سرد شده  9با  تهیه این محلول یک لیوان وایتکس را

 .مخلوط کنید( ضد عفونی کنید

بعد از هر بار که فرد سالم با شما، محل هایی که شما رفت و آمد داشتید  -01

باید دست های خود را با اب و صابون  یا وسایل شما تماس داشته باشد

بشوید. همچنین قبل و بعد از درست کردن غذا، قبل از غذا خوردن، بعد 

ازاستفاده از دستشویی و هر گاه که دست کثیف به نظر می رسد برای شما و 

تاکید می شود که شما نباید برای سایر  سایر افراد منزل ضروری است. )البته

 اعضای خانواده غذا بپزید(
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ون از دستمال کاغذی به جای حوله بعد از شستن دست ها با آب و صاب -00

کنید. اگر تهیه دستمال کاغذی برای  برای خشک کردن دست ها استفاده

 شما مقدور نیست از حوله پارچه ای استفاده کنید ولی به محظ خیس شدن

 .آنرا تعویض کنید و جدا از سایر لباس ها بشویید 

و سپس  پس از شستن دست ها با آب و صابون ، شیر آب را نیز شسته -01

 .اقدام به بستن آن بنمایید

به صورت مداوم دستگیره درب اتاق ها و سرویس های بهداشتی را ضد  -03

 .عفونی نمایید

دست شویی، حمام و کلیه سطوح توالت حداقل روزی یکبار باید  -01

ضدعفونی شود. اول با موادیکه به طورمعمول توالت را اب می شویید همه جا 

 با ضدعفونی کننده های حاوی هیپوکلریترا بشویید. سپس آب بکشید و 

لیوان آب  9% ( برای تهیه این محلول یک لیوان وایتکس را با  5/1سدیم ) 

 جوشیده سرد شده مخلوط کنید( ضدعفونی کنید

  ها لباس شستن برای هایي توصیه

لباس ها، ملحفه و حوله های حمام و دست شویی بیمار را به طور مجزا از  -0

درجه  91-61لباس شویی معمول و با آب  با مایع یا پودرسایر لباس ها را 

بیمار  سانتی گراد بشویید و به طور کامل خشک کنید. لباس های کثیف فرد

را داخل کیسه بگذارید و درب آنرا ببندید. لباس های خاکی را نتکانید و از 

 .خود و لباس های جلوگیری کنید  تماس لباس های الوده با پوست
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لباس ها و ملحفه های بیمار حتما  ردن سطوح آلوده، حملبرای تمیز ک -1

های ظرف شویی استفاده می کنید بعد از  دستکش بپوشید. اگر از دست کش

 حمل وسایل بیمار آنها را با آب و صابون بشویید و با محلول هیپوکلریت

در صد )طرز تهیه در موارد قبلی( ضدعفونی کنید. اگر از  5/1سدیم 

از اتمام کار آنها را دور  مصرف استفاده می کنید پسدستکش یکبار 

بیاندازید. قبل از پوشیدن دستکش و پس از درآوردن آن دست ها را بشویید 

. 

دستکش، ماسک یا هر پوشش یکبار مصرفی که برای مراقبت از بیمار  -3

در بسته در اتاق خود بیمار نگهداری  استفاده می شود باید در سطل آشغال

 دور انداختن روی آن برچسب زباله عفونی چسبانده شودشود و هنگام 

  نگهداری و آماده سازی مواد غذایي –راهنمای بهداشت 

استفاده از ماسک های دهان جهت افرادی که ممکن است در حین فرآوری  -0

 غذا دچار عطسه یا سرفه شوند ضروری است .

به مکان دیگر  دستها مهمترین راه جهت انتقال باکتریها و ویروسها از مکانی -1

هستند استفاده از دستکشهای یکبار مصرف در هنگام آمده سازی و طبخ 

 برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا توصیه میشود

ساعت پس از پایان یافتن عالئم بیماری از  18در صورت ابتال به بیماری  -3

ر آماده سازی و تهیه موادغذایی خودداری شود اگر با وجود بیمار بودن مجبو

صورت مکرر در طول به تهیه غذا هستید دستان خود را در ابتدای کار به 

 تهیه غذا با آب و صابون بشویید.
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ویروس کرونا روی دست،پارچه های تنظیف و تجهیزات آشپزخانه، به ویژه  -1

تخته برش باقی میمانند و کوچکترین تماس میتواند به موادغذایی منتقل 

 ضدعفونی سطوح ضروری می باشد.بنابراین شستن دستها و نماید. 

ظروفی را که برای غذاهای خام استفاده نموده اید را با آب گرم و مایع   -5

 ظرفشویی تمیز بشویید.

به هنگام طعم دار کردن گوشت خام نباید مایعاتی که گوشت خام در آن  -6

 خوابانده شده را پس از پخته شدن و هنگام مصرف گوشت به آن اضافه کرد.

یه یا مصرف گوشت حیوانات وحشی یا اهلی مشکوک به بیماری از ذبح و ته -2

 پرهیز کنید.

 از خریدن موادغذایی فله ای و یا بدون بسته بندی خودداری کنید. -8

امکان انتقال کرونا ویروس از طریق بسته های موادغذایی وجود دارد توصیه  -9

بطری میگردد قبل از مصرف انواع لبنیات، انواع کنسروها و غذاهای آماده، 

بسته بندی شده  های آب آشامیدنی، نوشیدنی ها و سایر محصوالت غذایی

 شسته و ضدعفونی شود.

های  پخت مناسب موادغذایی می تواند تقریبا تمام میکرو ارگانیسم -01

درجه سانتی گراد سبب اطمینان  21خطرناک را نابود کند. پخت غذا تا دمای 

رونا به دمای معمولی پخت از ایمن بودن غذا برای مصرف میشود ویروس ک

ها در  درجه حساس است. در این دما تعداد زیادی از میکروارگانیسم 21

 ثانیه از بین میرود. 31مدت 

از مصرف تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ و ماهی خام و کامل پخته نشده  -00

 اجتناب کنید.شیر را هم قبل از مصرف بجوشانید.
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بید که رنگ عصاره آنها شفاف در مورد گوشت قرمز و ماکیان اطمینان یا -01

 باشد نه صورتی.

غذاهایی مانند سوپ و انواع خورشت را تا دمای جوش حرارت دهید تا  -03

درجه سانتیگراد رسیده است سپس در آن دما  21مطمئن شوید دمای آن به 

 حداقل به مدت یک دقیق جوشانده شود.

داغ شوند  غذاهای پخته را برای استفاده مجدد، به اندازه ای که کامال -01

 حرارت دهید.

کروویوها غذا را به صورت غیریکنواخت می پزند و برخی از قسمت ما -05

های غذا که نقاط سرد گفته میشوند. حرارت کافی نم بینند و در این نقاط 

ممکن است ویروس ها همچنان زنده بمانند بنابراین اطمینان حاصل کنید که 

 ه دمای ایمن رسیده است.غذای پخته شده در مایکروویو به طور کامل ب

برخی از ظروف پالستیکی در مواجهه با گرما از خود مواد شیمیایی سمی  -06

کروویو ما آزاد می کنند بنابراین نباید از آنها برای گرم کردن موادغذایی در

 استفاده نمود.

درجه سانتی گراد و یا دمای بیشتر از  5دمای کمتر از با نگهداری غذا در  -02

ها کاهش یافته یا متوقف میگردد  گراد رشد میکروارگانیسمدرجه سانتی  61

درجه  11ویروس کرونا در شرایط انجماد بسیار پایدار است و در دمای منفی 

سانتی گراد تا دو سال می تواند زنده بماند. ویروس کرونا، ویروس سارس و 

مرس بر اساس میزان دما ، رطوبت و نور ماندگاری متفاوتی دارند در دمای 

ساعت زنده بماند با  21درجه سانتیگراد(ویروس کرونا میتواند تا  1یخچال)

توجه به اینکه ویروس کرونا در دمای پایین و فریز شده نیز پایدار است 
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بهداشت و ایمنی موادغذایی می تواند از انتقال آن از طریق غذا پیشگیری 

 کند.

نید. غذای غذای پخته را بیش از دوساعت در دمای اتاق نگهداری نک -08

درجه سانتیگراد( سرد  5پخته و فسادپذیر را بالفاصله )ترجیحا تا کمتر از 

 کنید.

باقیمانده غذا را بالفاصله سرد و سپس نگهداری کنید و از نگهداری غذا  -09

اجتناب ورزید باقیمانده غذا نباید به مدت طوالنی حتی در درون یخچال 

 بیش از یکبار مجددا گرم شود. روز در یخچال باقی بماند و نباید 3بیش از 

یخ زدایی موادغذایی را در دمای اتاق انجام ندهید و یخ زدایی غذا را در  -11

  دمای یخچال و یا سایر مکان های سرد انجام دهید.

در ایران نان به دو صورت صنعتی و سنتی عرضه میشود. نانهای صنعتی  -10

ار عرضه میشوند. یا نان های حجیم در کارخانه های صنعتی تهیه و به باز

تهیه مواد اولیه و افزودنی هایی نظیر میزان نمک و مایه خمیر و بسته بندی 

 نان با دقت و نظارت و شرایط بهداشتی انجام میشوند.پس از خرید این نوع

نانها با ضدعفونی کردن پالستیک آن یا دور انداختن پالستیک حمل آن 

 ان نسبی داشت.میتوان از آلوده نبودن آن به ویروس، اطمین

در نانوایی های سنتی )سنگگ، بربری، تافتون و لواش( خمیرنان تحت  -11

هرگونه  هر شرایطی تهیه شود هنگامی که در تنور پخت قرار می گیرد

آلودگی ویروسی در آن در اثر حرارت از بین میرود و نانی که از تنور خارج 

میشود. عاری از آلودگی به ویروس کرونا می باشد. اما باید از پهن کردن نان 

برای خنک شدن در میز نانوایی جدا خودداری کنید. از بریدن و خرد کردن 
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نانوایی ها وجود دارد  های عمومی که معموال در نان توسط چاقو و برس

      پرهیز کنید.

نان داغ را ابتدا در پارچه ای نخی سپس در نایلون قرار داده و پس از  -13

خارج کردن نان ، نایلون را دور بیاندازید اگر شرایط بهداشتی انتقال نان از 

 نانوایی تا منزل به خوبی رعایت شود مشکلی نخواهد داشت.

کردن ندارد و درجه حرارت پایین حتی نان قابلیت شستشو و ضدعفونی  -11

فریز کردن در فریزر ویروس های موجود در نان را از بین نمی برد. تنها راه 

حل، حرارت دادن مجدد آن در منزل قبل از مصرف است. نابودی ویروس 

کرونا با فریز کردن نان از نظر علمی ثابت نشده است. ویروس کرونا به سرما 

حساسیت دارد به همین دلیل یکی از راههای از بین مقاوم و نسبت به گرما 

 بردن این ویروس حرارت دادن آن است.

استفاده از توسترهای برقی و گازی و استفاده از ماکروویو و در صورت  -15

عدم دسترسی به آنها، استفاده از ماهی تابه و قابلمه جهت حرارت دادن و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            گرم کردن نان توصیه میشود.

 سبزی و میوه شوی شست جهت الزم های توصیه

نمک/ سرکه به عنوان یک ترکیب بی وری سبزی ها و میوه ها در آب غوطه  -0

ضرر برای خروج سموم آفت کش بسیارمفید است، توصیه میشود میوه ها و 

دقیقه در آب نمک غوطه ور شود میوه  01سبزی ها قبل از مصرف حدود 

و ضدعفونی ندارند و پس از مرحله غوطه وری  هاعموما نیازی به انگل زدایی



11 
 

ده شسته شوند اما سبزی ها نیاز به در آب نمک/ سرکه کافی است با آب سا

 انگل زدایی دارند. 

میوه و سبزیجاتی را که ظاهری سالم و بدون پوسیدگی دارند، جهت خرید  -1

 .انتخاب نمایید

در هنگام خرید از قرار دادن میوه و سبزی در کنار سایر مواد خوراکی همانند  -3

 .نمایید نان ، گوشت خام و .... پرهیز

منزل، کیسه های میوه و سبزی را در جایی مخصوص و دور از پس از ورود به  -1

به گونه ای که تماس با سایر وسایل نداشته  دسترس کودکان قرار دهید

 .باشند

پس از شستن دستها ، ظروف مخصوص حاوی مواد ضد عفونی کننده را  -5

 .و میوه و سبزی را داخل آن بریزید درون سینک ظرفشویی قرار داده

ن الزم) بر حسب ماده ضد عفونی کننده( میوه و سبزی را پس از گذشت زما -6

 .را در سبد مخصوص قرار دهید به خوبی آبکشی نموده و آنها

پس از اتمام عملیا ت ضد عفونی کردن میوه و سبزی، کیسه های پالستیکی  -2

قرار دادن کیسه ها را بشویید و یا ضد عفونی  را دو انداخته ، سینک و محل

 .نمایید

 .ادن میوه و سبزی نشسته در یخچال خودداری نماییداز قرار د -8

پس از خورد کردن میوه وسبزی آنها را در ظروف درب بسته در یخچال قرار  -9

 .دهید

 .به صورت مداوم دستگیره درب یخچال را ضد عفونی نمایید -01

 .از خوردن میوه و سبزی خام در بیرون از منزل اجتناب نمایید -00
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پوست خودداری کنید.برخی سبزی هایی تا حد امکان از مصرف میوه با  -01

که قابل پوست گیری اند مانند خیار،کدو،بادمجان، هویج و...نیز پوست گیری 

 و مصرف کنید.

علی رغم شیوع ویروس کرونا امکان فریز کردن باقال،کنگر و نخودفرنگی  -03

و انواع سبزی ها و مواد خوراکی دیگر وجود دارد به شرط اینکه دستها را به 

آب و صابون شسته شده و در شرایط کامال استریل ظروف آماده دقت با 

 سازی و بسته بندی هم شسته و ضدعفونی شوند.

در موقع مصرف سبزی های فریز شده با دستهای کامال تمیز کیسه فریزر  -01

را جدا کنید و سبزی فریز شده را مستقیما در قابلمه با آب جوش با ماهی 

منجر به نابودی ویروس احتمالی خواهد . حرارت تابه گرم شده قرار دهید

شد. بالفاصله پس از جدا کردن کیسه فریزر دستها و بشقابی که بسته سبزی 

 فریز شده را در آن قرار داده اید را با آب و مایع ظرفشویی بشویید.

هرگز سبزی هایی که یخ زده است را در یخچال قرار ندهید تا ابتدا یخ  -05

دهید پختن سبزی بالفاصله پس از خروج از  آن آب شود بعد طبخ را انجام

فریزر ضمن اینکه موجب حفظ مواد مغذی سبزی ها میشود از انتشار 

احتمالی ویروس که ممکن است در زمان آماده سازی و بسته بندی باعث 

 آلوده شدن سبزی شده باشد جلوگیری میکند.

 نحوه سالم سازی سبزیجات

 ه است :مرحل 1نحوه سالم سازی سبزیجات شامل 
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 مرحله پاکسازی : -0

ابتدا سبزیجات را بخوبی پاک نموده و مواد زاینده و غیر قابل مصرف آن را جدا و 

 سپس خوب شستشو دهید تا گل و الی از سبزیجات پاک گردد.

 انگل زدایی : -1

تا  3سبزی پاک شده را در یک ظرف با حجم مناسب ریخته و به ازای هر لیتر آب 

به آن اضافه نمایید قدری آن را بهم زده تا تمام قطره مایع ظرفشویی  5

دقیقه آنها را به آرامی از روی کفاب  5سبزیجات در کفاب غوطه ور شود و پس از 

جمع کنید ظرف و سبزی را مجددا با آب سالم شستشو دهید تا تخم انگل ها 

 باقی مانده مایع ظرفشویی از آنها جدا شود.

 گندزدایی : -3

لیوان( یک گرم )نصف قاشق چایخوری( پودر پرکلرین  11آب ) لیتر  5به ازاء هر 

دقیقه در محلول قرار دهید تا  5حل نموده و سبزیجات را برای مدت حداقل 

میکروب های آن کشته شونددر صورت نبودن پرکلرین میتوان از یک قاشق 

% استفاده نمود. ضمنا از محلولهای ضدعفونی 5مرباخوری آب ژاول یا وایتکس 

ده آماده که در داروخانه و سوپرمارکت موجود است می توانید طیق کنن

 ب آن استفاده نمایید/دستورالعمل روی برچس
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 شستشوی نهایی : -1

پس از اجرای مرحله گندزدایی سبزیجات آنها را مجددا با آب سالم و فراوان 

جدا  بشویید تا باقی مانده کلر با مواد گندزدایی به کار رفته کامال از سبزیجات

 شوند پس از شستشوی نهایی سبزیجات را می توان مصرف نمود

 دستكش و ماسک از استفاده پیرامون نكاتي

در زمانی که بیمار اطراف فرد دیگری یا حیوان خانگی است حتما از ماسک  -0

 .استفاده کند

اگر قادر به استفاده از ماسک نباشد حتما در اتاق جدا بماند و در صورتی که  -1

 .وارد اتاق می شودحتما ماسک بزندفرد دیگری 

در هنگام عطسه یا سرفه با دستمال کاغذی جلوی دهان و بینی را بپوشاند،  -3

ثانیه  11در دار بیندازد و دست ها را به مدت  سریع دستمال را در یک سطل

هنگام ضد  درجه ضدعفونی کند. در 21با آب و صابون شسته یا با الکل 

شدن کامل دست ها تا باالی مچ آنقدر دست ها عفونی با الکل پس از آغشته 

 .دهید تا الکل خشک شود را به هم ماساژ

اگر دست های بیمار به ترشحاتش آلوده شد حتما باید دست ها را با آب و  -1

بشوید و بعد از شستشو می تواند از الکل نیز  صابون طبق اصول گفته شده

 .استفاده کند

ل از ورود به اتاق بیمار باید یک ماسک فردی که از بیمار مراقبت می کند قب -5

 .ساده بپوشد 



15 
 

توجه کنید قبل از پوشیدن ماسک دست ها را طبق دستورالعمل شستشوی  -6

 .دست خوب بشوئید

ماسک باید به طور کامل تمام ناحیه اطراف دهان و بینی را بپوشاند و کامال  -2

 .اندازه باشد

ه طور مثال بیمار در در صورتی که ماسک به ترشحات بیمار آلوده شود ) ب -8

صورت شما عطسه یا سرفه کند( ماسک را سریع تعویض کنید، طبق روشی 

 .که در ادامه گفته می شود

جهت درآوردن ماسک به هیچ وجه جلوی ماسک یا همان قسمت پارچه ای  -9

را گرفته و ماسک را بیرون بیاورید و سریع در  را لمس نکنید بلکه بند ماسک

 .یک سطل در دار بیندازید 

پس از در اوردن ماسک طبق دستور العمل سریع دست های خود را  -01

 .شسته و ضد عفونی کنید 

از تماس مستقیم با ترشحات بیمار ) هم ترشحات تنفسی و ترشحات دیگر مثل 

اقدامات مراقبتی از بیمار حتما ادرار و مدفوع ( خودداری کنیددر صورت انجام 

 .بزنید دستکش یک بار مصرف هر دو دست بپوشید و ماسک به صورت

قبل از پوشیدن دستکش و همین طور بعد از خارج کردن دستکش  -00

 .و سپس ضد عفونی کنید دستان خود را با آب و صابون بشویید

و در انتها توجه توجه: ابتدا دستکش ها را خارج کنید سپس دست ها را بشویید 

 .دست ها را بشویید و ضد عفونی کنید ماسک را در آورید و باز مجدد
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دقت داشته باشید تحت هیچ شرایطی ماسک و دستکش استفاده شده را **

 مجدأ مصرف نکنید

 ها دست شستن صحیح نحوه

شستن دست ها می تواند در پیشگیری از بیماری کمک بسزایی کند و شامل 

ر می باشد)خیس کردن دست ها، زدن کف با صابون به پنج مرحله ساده و موث

، مالیدن دست ها به هم و تمیز کردن آن ها، شستن دستها و خشک هادست 

کردن دست ها( که شما می توانید برای کاهش شیوع بیماری های تنفسی اقدام 

بمانید. شستشوی منظم دست ، به خصوص قبل و بعد از  کنید تا بتوانید سالم

بردن میکروب ها ، جلوگیری  خاص ، یکی از بهترین راهها برای از بینفعالیتهای 

 از مریض شدن و جلوگیری ازگسترش میکروب به دیگران است.این کار سریع و

ساده ای است و می تواند همه ما را از ابتال به بیماری نجات دهد. شستن دست ، 

  میکروب ها پیروزی برای همه است ، به جز

از بهترین راه های محافظت از خود و خانواده در برابر شستشوی دست یکی 

بیماری است. یاد بگیرید چه موقع وچگونه باید دست های خود را بشویید تا 

 .سالم بمانید

 :  برای سالم ماندن، دست های خود را بشویید
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شما می توانید با شستن دست ها ، به خصوص در مواقع کلیدی ذکر شده در زیر 

کروب ها را میگیرید و گسترش می دهید ، به خود و عزیزانتان که احتماال می

 :کمک کنید

 قبل، حین و بعد از تهیه غذا -

 قبل از خوردن غذا -

 قبل و بعد از مراقبت از شخصی که در خانه بیمار است -

 قبل و بعد از درمان یک برش یا زخم در سطح بدن خود یا فرد بیمار -

ما دست ها شسته شود و تمام فضای توالت با بعد از استفاده از توالت حت -

 گردد محلولهای ضد عفونی کننده، استریل

 بعد از تعویض پوشک یا تمیز کردن کودکی که از توالت استفاده کرده است -

 بعد از تخلیه بینی ، سرفه یا عطسه -

 پس از تماس با حیوانات ، خوراک حیوانات یا زباله های حیوانات -

 یا درمان حیوانات خانگی بعد از دست زدن به غذا -

 بعد از لمس زباله یا محفظه ی زباله -

 پنج مرحله را برای شستن دست های خود به روش صحیح دنبال کنید: 

شستن دستان آسان است و یکی از موثرترین راه های جلوگیری از شیوع 

تواند مانع از انتشار میکروب ها از  میکروب ها است. دست های تمیز می

از خانه و محل کار شما گرفته  -یگر و در کل جامعه شود شخص به شخص د
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 .مراکز مراقبت های کودکان و بیمارستان ها تا

 :هر بار این پنج مرحله را دنبال کنید

دستان خود را با آب تمیز )گرم یا سرد( مرطوب کنید ، شیر را ببندید و  -0

 .صابون بزنید

خود را کفی و صابونی با مالیدن دست ها به هم به همراه صابون ، دستان  -1

انگشتان دست و زیر ناخن های خود را  کنید. قسمت پشتی دست ها ، بین

 .کف آلود کنید

ثانیه تمیز کنید. به یک تایمر نیاز 20دستان خود را برای حداقل  -3

 .آخر دو باربه طور کامل بخوانید را از اول تا "تولدت مبارک"دارید؟آهنگ 

 .به طور کامل و تمیز بشویید٬تمیز دستان خود را به خوبی در زیر آب -1

 .دستان خود را با استفاده از یک حوله تمیز خشک کنید -5

وقتی نمی توانید از صابون و آب استفاده کنید ، از محلول ضدعفونی کننده 

 : دست استفاده کنید

شستن دست ها با آب و صابون بهترین راه برای خالص شدن از میکروب ها در 

ر صابون وآب به آسانی در دسترس نیست ، می توانید از بیشتر مواقع است. اگ

درصد الکل  21 یک ضدعفونی کننده دست حاوی الکل استفاده کنید که حداقل

داشته باشد. با مراجعه به برچسب محصول می توانید مطلع که ضد عفونی کننده 

 ضد عفونی کننده ها در بسیاری از مواقع می توانند به .الکل دارد %07حداقل 

 .سرعت تعداد میکروب های دست را کاهش دهند
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 : نحوه استفاده از ضدعفونی کننده دست

محلول یا ژل ضدعفونی کننده را روی کف دست خود بمالید )برچسب را بخوانید 

 (.بگیرید تا مقدار صحیح آن را یاد

 دستان خود را با هم مالش دهید -0

و همچنین بین انگشتان  ژل یا محلول را روی تمام سطوح دست و انگشتان -1

ثانیه  11که خشک شود. این کار باید حدود  دست خود مالش دهید تا زمانی

 .طول بکشد

 به عکس صفحه بعد توجه فرمایید :  
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 شده تجویز داروهای با مرتبط نكات

ممکن است بر حسب شرایط، یک یا همه داروهای ذکر شده زیر برای شما تجویز 

 :داروها به نکات زیر توجه کنید مصرفشده باشد. لطفا هنگام 

برای شما  هیدروکسی کلروکیناگر داروی 

 : تجویز شده است

دارو را همراه غذا یا یک لیوان شیر  -0

 .مصرف کنید

قرص را با یک لیوان آب میل کنید و از شکستن و جویدن قرص خودداری  -1

 .کنید

 .دارو را به موقع و سر ساعت مصرف کنید -3

قبل و بعد از مصرف دارو از مصرف ترکیبات آنتی اسید به فاصله چهار ساعت  -1

الومینیوم ام جی اس و شربت منیزیوم  مثل شربت و قرص و ساشه

 .هیدروکسید خودداری کنید

در صورتی که داروهای دیگر مصرف می کنید، پزشک خود را از مصرف انها  -5

 .مطلع کنید

برای شما تجویز  اسلتامیویر )تامی فلو(اگر داروی 

 : شده است

بهتر است دارو با غذا مصرف شود ولی در  -0
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خالی نیز  می توانید دارو را با معده  شرایطی که به غذا دسترسی ندارید

 .مصرف کنید

حتما سر ساعت دارو را مصرف کنید و در صورتی که فکر میکنید ممکن  -1

 کنید است فراموش کنید، ساعت کوک

کپسول را قورت دهید می توانید محتویات آن را در صورتی که نمی توانید  -3

 .کنید در یک شربت حل کنید و میل

اگر مصرف دارو را فراموش کردید هنگام به یاد اوردن سریع آن را مصرف  -1

به زمان مصرف قرص بعدی زمان دارید دیگر  کنید ولی اگر کمتر از دو ساعت

ول با هم کپس مصرف نکنید و هنگام رسیدن زمان مصرف از خوردن دو

 .اجتناب کنید

در صورت مصرف داروهای دیگر حتما اسامی و الگوی مصرف دارو ها را با  -5

 پزشک خود در میان بگذارید

برای  لوپیناویر+ریتوناویر( Kaletra) اگر داروی

  :شما تجویز شده است

 هرگز مصرف دارو را فراموش نکنید -0

دارو را با غذا مصرف کنید و در صورت عدم  -1

 .غذا می توانید دارو را با معده خالی مصرف کنید دسترسی به

از شکستن و یا خرد کردن قرص اجتناب کنید و قرص را درسته با یک لیوان  -3

 .آب مصرف کنید
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در صورت فراموش کردن مصرف قرص هر موقع که به یاد آوردید دارو را  -1

ساعت تا مصرف قرص بعدی زمان باقی است  مصرف کنید ولی اگر کمتر از دو

 .مصرف قرص فراموش شده خودداری کنید از

توصیه بسیار مهم و جدی : در صورتی که داروهای دیگری مصرف می کنید  -5

 حتما پزشک خود را مطلع کنید

پس از ترخیص از  19راهنمای تغذیه در بیماران مبتال به كووید 

روز  14بیمارستان كه بایستي توسط بیماران و مراقبین بیمار حداقل تا 

  توجه قرار گیرد :مورد 

در دوران نقاهت، اشتها افزایش یافته و این زمان بهترین فرصت برای جبران 

کمبود آب و الکترولیت ها ، ویتامین ها، پروتئین و انرژی مورد نیاز بدن است که 

در طول بیماری، به علت افزایش نیاز به مواد مقوی و مغذی و آب و الکترولیت ها 

اال در بدن و در عین حال بی اشتهایی ناشی از بیماری به ناشی از سوخت و ساز ب

 میزان الزم و کافی تامین و جذب نشده اند.

در دوران نقاهت بیماری صحیح  نكته برای اجرای اصول تغذیه 01
COVID_19 

 

) آب هندوانه میوه طبیعی مصرف و تامین مقادیر زیاد مایعات مانند آب، آب -0

) آب کرفس آب هویج آب  های تازه سبزی، آب آب پرتغال آب سیب و ...(
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 ۸مرغ به میزان حداقل آب ، چای کمرنگ، آب گوشت یا گوجه فرنگی و ...(

 لیوان در روز برای رقیق کردن ترشحات درون مجاری هوایی

، بلغور، جو سوپ و آش داغ مانند سوپ سبزیجات، سوپ جو انواع  مصرف -1

 و ، آش سبزیجات و ..، آش جبرنجهای سبک مانند آش و آش دوسر و... 

یا سبزیجات  )کاهو، کلم، سبزی خوردن و..( مصرف روزانه میوه و سبزی تازه -3

ی ها آبپز به صورت دورچین کنار غذا برای تحریک اشتها و تامین ریز مغذی

 الزم

که سبب حفظ یکپارچگی  A منابع غذایی ویتامین مقدار زیاداستفاده از -1

ه و  مرغ، گوشت، ماهی، جگر، میوهشود مانند زرده تخم  مخاط تنفسی می

، فلفل دلمه ای زرد و های نارنجی و زرد مثل کدوحلوایی، هویج  سبزی

 مانند کاهو و اسفناج.. هایی با برگ تیره و همچنین استفاده از سبزینارنجی،

به دلیل خاصیت آنتی اکسیدان آن مانند  C استفاده از منابع غذایی ویتامین -5

 آب نارنج، آب لیمو ترشگ مانند فلفل دلمه ای ، سبزیجات سبز رنمرکبات، 

 ...و تازه همراه غذا و ساالدکه سبب افزایش اشتها نیز میشود.

استفاده از منابع غذایی پروتئین، روی، آهن و سلنیوم که تقویت کننده  -6

یا  )سالمون( سیستم ایمنی بدن است مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی

)بادام، گردو، فندق، پسته...( و میگو، حبوبات، غالت کامل، انواع مغزها 

 خشکبار حداقل دو وعده در روز

ای همچون برنج، سیب  استفاده از منابع کربوهیدرات پیچیده و نشاسته -2

 روزانهغذایی های  زمینی و نان سبوس دار حداقل در یکی از وعده
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ل آفتابگردان، سویا، پنبه دانه، زیتون استفاده از روغن گیاهی یا نباتی شام -8

به منظور تامین بخشی از انرژی مورد نیاز روزانه و تامین  و کلزا و کنجد

 در چربی در تهیه غذا  های محلول برخی اسیدهای چرب ضروری و ویتامین

 بجز روش سرخ کردن

 استفاده از عسل برای تقویت سیستم ایمنی و مهار سرفه -9

 ر تهیه غذا به علت خاصیت ضد التهاب آناستفاده از زردچوبه د -01

اضافه کردن سیر، پیاز و زنجبیل به غذاها که به تقویت سیستم ایمنی بدن  -00

 کند کمک می

 استفاده از موز یا زنجبیل در مواردی که حالت تهوع وجود دارد -01

فرآوری شده و ) برنج یا گندم( اضافه کردن مقداری پودر سبوس خوراکی -03

 همچون آش، سوپ یا ساالد برای جلوگیری از یبوست استاندارد به غذاهایی

و ریز  انرژیبهتر مصرف منظم صبحانه و دو تا سه میان وعده برای تامین  -01

 مغذی های مورد نیاز

در دوران نقاهت نكته برای پرهیز و محدودیت های غذایي  14

 COVID_19بیماری 
سوسیس که پرهیز از غذاهای سنگین مانند آش گوشت غلیظ، ماکارونی و  -0

 هضم آن دشوار است.

محدود کردن غذاهای پرچرب و یا سرخ کرده مانند الویه، سیب زمینی سرخ  -1

 شده،پنیر پیتزا،انواع کوکو و کتلت

 محدود کردن مصرف انواع فست فودها و غذاهای آماده و فرآوری شده -3
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ممنوعیت استفاده از ترشی ها و سرکه که سبب خشکی دستگاه تنفس و  -1

 میشود.تحریک آن 

 محدودیت مصرف نمک وکلیه شورها وغذاهای کنسروی وشور -5

که ایجاد  (بجز نوع پروبیوتیک)محدود کردن مصرف شیرولبنیات پرچرب  -6

 موکوس در دستگاه تنفسی میکنند

 محدود کردن مصرف رب گوجه، فلفل، انواع سس های تند وسس خردل -2

عتی، نوشابه محدود کردن مصرف مواد شیرین وشیرینی ها، آبمیوه های صن -8

 های گازدار،قند ، شکر، مربا

محدود کردن نوشیدنی هاوخوراکی های محرک مانند قهوه ، چای غلیظ ،  -9

 ت تلخالشکو یا نسکافه 

 اجتناب از مصرف زیاد سیر وزنجبیل -01

 ممنوعیت استفاده از سبوس درصورت وجود اسهال  -00

مانند زیتون،  ممنوعیت استفاده ازروغن های غیرسرخ کردنی  -01

 برای تفت دادن ،کنجد و روغن آفتابگردان و...کلزا

محدود کردن استفاده از روغن ها وچربی های حیوانی مانند روغن   -03

 ..حیوانی ، کره ، پیه ، دنبه و

تداوم محدودیت ها ورژیم غذایی ویژه در افرادی که بیماری زمینه ای  -01

 ( ال.....مانند دیابت ،فشار خون با) دارند 
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درمان بیماری مورد توجه تداخالت دارویي و غذایي كه بایستي در دوره 

 قرا گیرد :

 آترواستاتین بهتر است با وعده شام مصرف شود تا جذب آن افزایش یابد -0

 جهت کاهش تحریکات حاصل از داروی کلروکین به همراه غذا مصرف شود. -1

مرکبات، به از مصرف آب  نستاتیآتروا همراه با داروهای آزیترومایسین و -3

 ویژه گریپ فروت اجتناب شود.

در صورت مصرف استامینوفن مایعات فراوان و غذاهای پرفیبر جهت  -1

 جلوگیری از یبوست استفاده شود.

پرچرب و گریپ فروت مصرف  و غذاهای حجیم ،همراه با داروهای فشارخون -5

 شود.ن

کلم،  از مصرف انواع در صورت استفاده از وارفارین و داروهای ضد انعقاد -6

 فروت،انبه،زنجبیل،جینسینگ پوست خیار، چای سبز، اسفناج،سیر ، گریپ

 اجتناب شود.
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 اقدامات مورد انتظار در راستای كنترل انتقال ویروس كرونا در منزل 

فقط افرادی در منزل باشند که حضورشان برای مراقبت از بیمار ضروری است و  .0

در صورت .گزینندسایر افراد خانواده می بایست در خانه یا محل دیگری سکونت 

اجبار به سکونت در یک محل با بیمار، ضمن کوتاه کردن زمان حضور در کنار 

 متری را با وی رعایت نمایید. 1بیمار،حداقل فاصله 

فراد سالخورده یا افراد مبتال به بیماری های مزمن قلبی، ریوی، کلیه و دیابت را از ا .1

 بیمار دور کنید.

تا از پخش  نماینداستفاده  ساده جراحی در داخل منزل حتما از ماسکافراد بیمار  .3

به بیمار توصیه کنید بهنگام . در منزل جلوگیری شودبیمار  شدن ترشحات تنفسی

و دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشاند و سپس دستمال را سرفه/ عطسه بینی 

در سطل زباله دربدار دفع نماید.در صورت نبود دستمال در دسترس ، داخل آرنج 

 خود سرفه نماید.

 تهویه هوای منزل با دستگاه تهویه یا باز گذاشتن پنجره ها ضروری است. .1

 الزامی است.ون آب و صاب ها با  دست شستشویپس از لمس وسایل بیمار،  .5

در تماس با خون و ترشحات بدن بیمار مانند عرق، بزاق، خلط، استفراغ،  .6

 استفاده نمایید. جهت تمیز کردن از دستکش و ... اسهال،ادرار

 قرار دهید. مجهز به کیسه زباله در اتاق نگهداری بیمار حتما سطل زباله دربدار .2

نموده و پس از استفاده آنها را ترجیحا از وسایل یکبار مصرف جهت بیمار استفاده  .8

در سطل زباله دربدار حاوی کیسه دفع نمایید. در صورت عدم استفاده از ظروف 

را اختصاصی نموده یکبار مصرف، تمامی وسایل / ظروف مورد استفاده جهت بیمار 

 5را در محلول وایتکس خانگی)حاوی و پس از شستشو با آب و مایع/پودر، آنها 
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 دقیقه 05-11به مدت  سی سی آب 99سی سی وایتکس به  0بت درصد کلر( با نس

 هر گونه باقیمانده مواد غذایی بیمار دور ریخته شود.نکته: . غوطه ور سازید 

ترجیحا بیمار از سرویس بهداشتی و حمام جداگانه )در صورت وجود( در منزل  .9

ی مشترک، در غیراینصورت پس از استفاده بیمار از سرویس بهداشت ،استفاده نماید

( با محلول وایتکس های آب و ...کلیه سطوح سرویس بهداشتی )کاسه توالت و شیر

سی سی آب  9سی سی وایتکس به  0درصد کلر( با نسبت  5)حاوی  خانگی

 گندزدایی شود.

هر روز سطوح اطراف و در دسترس بیمار مانند میز ، تلفن، کنترل تلویزیون، گوشی  .01

سی  0درصد کلر( با نسبت  5لول وایتکس خانگی)حاوی موبایل ،تبلت و ... را با مح

درصد گندزدایی نمائید. پس از اتمام  21سی سی آب و یا الکل  99سی وایتکس به 

) الزم بذکر است محلول باید به صورت  کار دستمال را با آب گرم و پودر بشویید.

 روزانه تهیه گردد(

 61-21در دمای باالی با پودر لباسشویی و لباس های بیمار را به صورت جداگانه  .00

از پایان شستشو، ماشین لباسشویی را با  پس درجه سانتیگراد شستشو کرده و 

مقداری وایتکس خانگی رقیق شده گندزدایی نمائید. توصیه می شود لباس ها در 

نکته: از تکاندن لباس و ملحفه بیمار قبل از  نور شدید آفتاب خشک شوند.

 ری نمایید.شستشو خوددا

سی سی  0درصد کلر( با نسبت  5کفش بیمار در محلول وایتکس خانگی)حاوی  .01

دقیقه آبکشی و مقابل نور شدید  05سی سی آب غوطه ور و پس از  99وایتکس به 

 آفتاب خشک گردد.

 ، کارت بانکی ، کیف پول و ...ساعت عینک،به هیچ وجه از جواهرات، زیور آالت،  .03

آب گرم و صابون  سایل مذکور پس از پوشیدن دستکش با، ونشودبیمار استفاده 
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مایع شستشو گردیده و با پنبه یا دستمال آغشته به محلول ضدعفونی کننده مانند 

% یا وایتکس رقیق شده گندزدایی و در صورت امکان مقابل نور آفتاب  21الکل 

 خشک شوند.
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