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  عالئم خفيف تنفسي در منزلداراي راهنماي مراقبت در منزل جهت افراد 

 بيمار را در اتاق با تهويه مناسب قرار دهيد .1

بيمار حداقل جابجايي در منزل را داشته باشد و فضا هاي مشترك مثل آشپزخانه، حمام تهويه مناسب  .2
 .داشته باشند

ديگري باشند و در صورتي كه امكان ندارد حداقل يك ساير افراد خانواده بايد در صورت امكان در اتاق  .3
 .متر از فرد بيمار فاصله داشته باشند و تختخواب بيمار جدا باشد

كسي كه از بيمار مراقبت مي كند ترجيحاً يك فرد سالم كه بيماري مزمن ديگري مانند ديابت،  .4
 .فشارخون، نارسايي قلبي و تنفسي نداشته باشد 

 .با عيادت كنندگان مالقاتي نداشته باشد بيمار تا بهبودي كامل .5
ثانيه شستشو با آب و  20بدنبال هرگونه تماس با بيمار يا اطرافيان بيمار بهداشت دست كه شامل حداقل  .6

 .صابون يا ضدعفوني كننده هاي حاوي الكل مي باشد انجام شود
ناسب است و در بعد از شستن دست باآب و صابون جهت خشك كردن استفاده از دستمال كاغذي م .7

صورت در دسترس نبودن از حوله تميز استفاده شود و اگر خيس شد تعويض شود، همچنين حوله ها 
 .مرتب شسته شوند

براي مراقبت از ترشحات تنفسي يك ماسك جهت بيمار تهيه شود و تا حد امكان به صورت مداوم  .8
اشت تنفسي را رعايت كنند مانند براي كساني كه ماسك را تحمل نمي كنند بايد بهد. استفاده نمايد

يا . پوشاندن دهان و بيني با دستمال كاغذي زمان عطسه و سرفه و انداختن آن در سطل زباله درب دار
  .اگر جهت بهداشت از دستمال تميز استفاده مي شود  به صورت مرتب با آب و صابون شسته شود

مناسب بپوشاند در زمان حضور در اتاق  مراقبين بايد يك ماسك مناسب كه دهان و بيني را به صورت .9
 .بيمار استفاده نمايند

در زمان استفاده از ماسك نبايد ماسك دور صورت دستكاري يا جا به جا شود، اگر ماسك با ترشحات  .10
 .تنفسي آلوده يا كثيف شد بايد با يك ماسك تميز ديگر جايگزين شود

ترشحات دهاني و تنفسي و  مدفوع، جهت انجام خصوصاً . از تماس مستقيم با ترشحات بدن پرهيز كنيد .11
بهداشت . مراقبت هاي تنفسي و گوارشي و ادراري از دستكش يكبار مصرف و ماسك استفاده شود

 .دست ها قبل از استفاده از دستكش و بعد از برداشتن ماسك و دستكش انجام شود
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 .از دستكش و ماسك استفاده شده دوباره استفاده نكنيد .12
 .آشاميدن بيمار جدا شود و اين وسايل با آب و مواد شوينده شسته شوند ظروف غذا و .13
مانند ميز كنار تخت و وسايل ديگر اتاق . سطوح مورد تماس را اطراف بيمار تميز و ضد عفوني نماييد .14

 .خواب
وايتكس رقيق شده . (دستشويي و حمام را با مواد ضد عفوني كننده مناسب بصورت مرتب تميز كنيد .15

 )ي شودتوصيه م
درجه سانتي گراد استفاده شود و شوينده مناسب مورد استفاده  90-60جهت شستشو لباس ها از آب  .16

 .قرار گيرد
. جهت نظافت سطوح آلوده از دستكش و لباس محافظ مناسب و مقاوم در برابر نفوذ رطوب استفاده شود .17

ايتكس رقيق شده نيز اگر دستكش يكبار مصرف موجود نيست به صورت مناسب با آب و صابون و و
 . جهت شستشو استفاده شود

 .ماسك و دستكش و وسايل استفاده شده بايد در سطل زباله درب دار انداخته شود .18
 .از وسايل مشترك مثل مسواك، سيگار، حوله، تختخواب استفاده نشود .19
مراقبتي را مد نظر ساير افراد خانواده كه در تماس با بيمار بوده اند الزم است به مدت دو هفته اقدامات  .20

  .قرار بدهند و به محض بروز تب، تنگي نفس، سرفه، گلو درد مراجعه نمايند


