
 

  آموزش مددجويان مبتال به كرونا

 آز روز 14 تا است الزم هستند ويروس به مشكوك افراد با نزديك تماس در كه افرادي. باشد ممنوع مالقات بيمار  :بيمار قرنطينه
 اتاق يك در بيمار.باشند قرنطينه در روز 14  تا ترخيص از بعد بيماران. شوند پايش و بوده نظر تحت مشكوك فرد با تماس آخرين

 امكان شرايط اين كه درصورتي. باشند مجزا اتاق يك در خانواده افراد ساير المقدور حتي. شود داده قرار مناسب تهويه داراي تنها
 وضعيت داراي كه نفر يك تنها.باشند داشته فاصله بيمار فرد از متر نيم و يك تا يك حداقل بايستي خانواده اعضاي نباشد، پذير

 قرنطينه شرايط نداشتن صورت در.كند مراقبت بيمار از نباشد اي زمينه بيماري يا و ايمني سيستم ضعف داراي و بوده مطلوب سالمت
 .سازيد مطلع شما براي نقاهتگاه هماهنگي جهت را بخش پرستار حتما منزل در

 ثانيه 20 مدت به دست شستشوي ، خانواده افراد يا و مراقب وي، نگهداري مكان و بيمار با تماس هر از بعد  :دست شستشوي
 بايد است آلوده وي هاي دست كه كند احساس فرد كه زماني هر يا و غذا خوردن و كردن آماده از بعد و قبل دستها.دهند انجام
 عدم صورت در. كنند استفاده ها دست كردن خشك براي كاغذي دستمال از صابون و آب با دست شستشوي از پس. شود شسته

 حوله شدن خيس محض به بايستي صورت اين در كه نمود استفاده اي پارچه هاي حوله از توان مي كاغذي دستمال به دسترسي
 .شود جايگزين ديگري

 استفاده طبي ماسك از بيمار كننده مراقبت هم و بيمار هم. نكند استفاده فيلتردار ماسك از عنوان هيچ به بيمار :ماسك از استفاده
 طول در.شوند جايگزين خشك و تميز ماسك يك با بايستي شود خيس يا و شده آلوده ترشحات به ماسك صورتيكه در و كنند

 استفاده از بعد و قبل بايستي دستها و شود انداخته دار درب سطل در مصرف از بعد بالفاصله و نزنيد دست آن به ماسك از استفاده
 .شود شسته صابون و آب با دستكش و ماسك

 جلوگيري منظور به بند پيش يا و محافظ لباس و دستكش از بايستي بيمار زنگي محيط نمودن تميز زمان در :بيمار محيط نظافت
 عفوني ضد و تميز روزانه بايد...  و ميز،تخت،مبل مانند است تماس در آن با بيمار كه سطوحي.كنيد استفاده بدن به ترشحات انتقال از

) وايتكس(سديم هيپوكلريت با آبكشي از بعد و كرد استفاده خانگي هاي شوينده از توان مي وسايل اين كردن عفوني ضد براي.شود
 و شسته روز در يكبار حداقل بيمار استفاده مورد حمام و توالت سطوح.شود شسته) شود حل آب در دهم يك نسبت به( درصد نيم
 زباله بيمار با مرتبط هاي زباله.  شود عفوني ضد) شود حل آب در دهم يك نسبت به( درصد نيم) وايتكس(سديم هيپوكلريت با

 ملحفه و حوله ها،مسواك، نوشيدني و غذا ظروف گذاشتن اشتراك به از.شود نگهداري دار درب سطل در و شود گرفته نظر در عفوني
 .گردد اجتناب بيمار

 و آب با آنها از استفاده از پس بتوان كه اختصاصي ظروف و شخصي هاي ملحفه از استفاده :ها ملحفه و لباس نظافت و شستشو
 ماشين در يا و شويي لباس صابون با مرتب طور به و روزانه دست و حمام حوله ، ملحفه لباس،.است بالمانع باشد شستشو قابل صابون

  .شوند خشك كامال و شسته درجه 90 تا 60 آب با لباسشويي
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