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مراقبت از فرد 
مشکوك یا مبتال

به کووید 19
در منزل

سازمان بهداشت جهانى (WHO) توصیه مى کند، کلیه 
بیمارانى که مشکوك به عفونت COVID-19 و داراى 
اولویت سیستم  اولین  در  تنفسى هستند،  عفونت حاد 
مراقبت هاى بهداشتى قرار بگیرند و درمان اضطرارى بر 
به  که  افرادى  شود.  انجام  آنها  بیمارى  اساس شدت 
بیمارى خفیف کرونا مبتال هستند، ممکن است  نیاز به 
بسترى در بیمارستان نداشته باشند، مگر اینکه نگرانى 
باشد.  داشته  آنها وجود  مورد وخامت سریع حال  در 
بیماران داراى عالئم خفیف (تب خفیف، سرفه، ضعف، 

آبریزش بینى وگلو درد) در معرض خطر کمترى هستند 
و مى توانند در محیط خانه و با رعایت اصول زیر مورد 

مراقبت قرار گیرند.

مکان مناسب براى بیمار 

* بیمار باید در یک اتاق جداگانه ، با تهویه مناسب و 
پنجره اى رو به بیرون استراحت نماید.

در  که  گیرد  عهده  به  فردى  را  بیمار  از  مراقبت   *
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از  ترجیحا  و  است  مناسبى  سالمت  وضعیت 
گروههاى پرخطر مانند سالمندان یا افراد مبتال 
به بیمارى همراه با نقص سیستم ایمنى نباشد. 

* اعضاى خانواده باید از تردد به اتاق بسترى 
بیمار خوددارى نمایند و در شرایطى که اجبارا 
باید از فضاى مشترك استفاده کنند بیمار باید 
بهداشت تنفسى را رعایت نموده، ماسک طبى 
سه الیه استفاده کند و از سایر افراد خانواده 
حداقل یک و نیم تا دو متر فاصله داشته باشد.

*تردد و خروج بیمار از اتاق محدود باشد و 
به حداقل  با دیگران  بیمار  فضاهاى مشترك 
آشپزخانه،  مانند  مشترك  فضاهاى  برسد. 

به  بهداشتى  سرویس  و  حمام 
پنجره  و  گردند  تهویه  خوبى 

هاى خانه باز باشند.

نحوه مراقبت از بیمار 
از  بیمار،  ى  کننده  مراقبت   *
ماسک طبى سه الیه و دستکش 
کند.  استفاده  مصرف  یکبار 
طور  به  ماسک  که  شود  دقت 
در  بپوشاند  را  صورت  مناسب 
نباید  ماسک  استفاده،  حین 

لمس یا دستکارى شود. 

* اگر ماسک با ترشحات تنفسى و سرفه بیمار 
آلوده گردد، فورا تعویض شود.

شرایط  با  استفاده،  پایان  از  بعد  ماسک   *
بهداشتى به طور مناسب دفع گردد و بهداشت 

دست بعد از برداشتن ماسک رعایت شود.

* دستکش و ماسک اگر یکبار مصرف است، 
باید درهر بار هنگام خروج از اتاق بیمار، دور 

انداخته شود. 

در  مصرف  یکبار  ماسک  درصورتیکه   *
دسترس نیست از ماسک پارچه اى سه الیه 

استفاده شود. 

بهداشت دست 
با فرد  از تماس  بعد  باید  بهداشت دست،   *
و  قبل  همچنین  بیمار،  اطراف  محیط  یا  بیمار 
ها  زمان که دست  هر  و  غذا  از خوردن  بعد 
کثیف به نظر مى رسند انجام شود. بهداشت 
به  صابون  و  آب  با  با شستشو  باید  را  دست 
مدت 20 تا 30 ثانیه یا ضدعفونى با الکل70

درصد انجام داد. 

* هنگام استفاده از آب و صابون، از حوله هاى کاغذى جهت خشک کردن دست ها 
استفاده گردد. اگر حوله کاغذى در دسترس نیست از حوله هاى پارچه اى اختصاصى 

استفاده کنید اما حتما بعد از خیس شدن آنها را تعویض کنید. 

بهداشت محیط 
* ماسک و دستکش استفاده شده به روش مناسب جمع آورى و دفع گردند. اگر 
ماسک پارچه اى است، به روش مناسب با استفاده از مواد شوینده و آب شسته شود.

* زباله هاى تولید شده حین انجام فرایند مراقبت از بیمار، باید به عنوان زباله هاى 
عفونى در یک ظرف درب دار جمع آورى و دفع گردند.

* از مصرف ظروف غذایى مشترك، سیگار مشترك، حوله و یا ملحفه هاى مشترك 
خوددارى شود. شستشوى ظروف غذایى بیمار با آب و مایع ظرفشویى توصیه مى شود.

و  توالت  مانند  بیمار  تماس  مورد  سطوح   *
ضد  محلول  با  بیمار،  استفاده  مورد  روشویى 
به  نیم درصد،  وایتکس رقیق شده ى   عفونى 

صورت روزانه گند زدایى شود.

درصد:  نیم  زداى  گند  محلول  تهیه  طرز   *
نسبت 1 به 9 یعنى 1 پیمانه وایتکس 5 درصد 
با 9 پیمانه آب سرد معمولى که باید در یک 
روزانه  به صورت  و  بسته  در  پالستیکى  ظرف 
ساعت   24 از  بعد  زدا  گند  ماده  شود.  تهیه 

خاصیتش را از دست مى دهد.

توصیه هاى مهم 
* پیگیرى و ادامه درمان بیمار باید به طور کامل انجام شود. همچنین در صورت بروز 
عالئم هشدار دهنده مانند: تنگى نفس یا مشکل در تنفس، افزایش ترشح یعنى خلط یا 
خونریزى، عالئم گوارشى مانند تهوع، استفراغ و یا اسهال و تغییر در وضعیت روانى 

یعنى گیجى و بى حالى با شماره 115 تماس بگیرید.

انتقال بیماران عالمت دار به مراکز درمانى، از وسایل حمل و نقل عمومى  * جهت 
استفاده نشود. ترجیحا بیمار با آمبوالنس جا به جا شود یا در صورت اضطرار و عدم 
و در صورت  نقلیه شخصى حمل کنید  با وسیله  را  بیمار  آمبوالنس،  با  انتقال  امکان 
امکان پنجره هاى وسیله نقلیه را باز نگهدارید. بعد از انتقال بیمار، خودرو با محلول 

گند زداى نیم درصد گند زدایى نمایید.

بیمار توصیه مى شود که همواره بهداشت تنفسى و بهداشت دست را رعایت  * به 
نموده و در هر شرایطى، حداقل فاصله یک و نیم تا دو متر را از سایرین رعایت نماید.


