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  19-کووید  / مراقبت در منزل بیماران مشکوک

 

 مواردی از بیماران  که میتوان در منزل نگهداری کرد: 

  جود دارد عالئم حفیف. 

 ندارند .  بیمارستاندر  تبیمارانی هستند که بستری بودند و االن دیگر نیازی به مراقب 

 .افرادی که تمایل به بستری شدن ندارند 

  در موارد محدودیت تخت بستری 

 .  ارتباط مشخص با سیستم بهداشتی در این شرایط جهت ارزیابی وضعیت بیمار تا بهبود کا مل او الزامی است

 19 کووید یاز بیماربیماران و افراد ساکن در منزل بایستی در مورد رعایت بهداشت و نحوه ی مراقبت بهداشتی 

 اطالعات کافی داشته باشند . 

 نکات الزم االجرا توسط بیمار واطرافیان : 

  گیرددر یک اطاق قابل تهویه ی مناسب قرار بیمار . 

  شود محدود فضای در اختیاربیمار در خانه . 

 متری تو صیه میشود .1ه ندو در صورت عدم امکان حداقل فاصلاطرافیان در اطاقی متفاوت بسر ببر 

 ( .را کم کنید ) مراقب باید  که سالم و بدون بیماری زمینه ای باشد  تعداد مراقبین 

  بیمار ممنوع است مالقات . 

  . در هر بار تماس با بیمار یا قرار گرفتن در فضای اطاق او ، شستشوی دستها انجام گیرد 

  رفتن دستها شسته شود .  قبل و بعد از تهیه ی غذا ،قبل از غذا خوردن ،بعد از دستشویی 

  اگر دستها کثیف نیستند از الکل هم میشه استفاده کرد . در موارد دیگر 

 شوند .  با دستمال کاغذی دستها خشک ستن ، بعد از هربار دست ش 
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 پیشگیری از انتشار ترشحات بدن :

 

 شگیری از انتشار ترشحات تنفسی بیمار ، ماسک جراحی باید توسط بیمار استفاده شود و در مواردی که نمی جهت پی

زمان عطسه و سرفه  دقیق را انجام دهد به نحوی که در موازین بهداشتی را  تواند ماسک را تحمل کند بایستی رعایت

 .دستمال را دور بیندازد بهداشتی  سپس با رعایت شرایط کامالبپوشاند و با دستمال دهان و بینی را 

  ی پوشاند استفاده کنند .ماسکی که به خوبی بینی و دهان را م مراقبین بیمار باید از 

 کنند . یس شدن و یا کثیف شدن باید ماسک را با یک ماسک جدید جایگزیندر صورت خ 

  بایستی بدون لمس قسمت قدامی آن ) که در تماس با ترشحات دهان و بینی بود ه است (  ماسک ،  در موارد تعویض

 دور انداخته شود و دست ها شسته شود . 

  بیمار خودداری شود . از دستکش ادرار /از تماس مستقیم با ترشحات بدن خصوصا ترشحات دهان یا تنفسی و مدفوع

 های یک بار مصرف و ماسک در زمانی که احتمال کار با این ترشحات وجود دارد استفاده شود. 

 .قبل و بعد از هرکاری هم دستها شسته شوند 

 .ماسک ها و دستکش ها را مجددا استفاده نکنند 

 :  رعایت بهداشت محیط اقامت بیمار

  نار تخت بیمار ، دور تخت بیمار را روزانه پاک و ضدعفونی کنند ) میز ک سطوحی که در معرض تماس روزانه هستند

 مبلمان اطاق بیمار ...(  .،

  . توالت و حمام را حداقل یک بار روزانه پاک و ضدعفونی کنند 

 درجه شستشو داده شود .  90-60 با اب و صابون در درجه یحفه و حوله های حمام و کوچک ،لباسهای بیمار ، مل 

  . باید از پیش بند پالستیکی و دستکش در زمان پاک کردن سطوح و یا شستشوی لباسها و متعلقات بیمار استفاده کرد 
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  در دار در اطاق بیمار نگهداری شده و بعد هم دستکش ها ، ماسک ها و سایر زباله ها بایستی در یک سطل آشغال

 ان زباله ی عفونی از خانه بیرون گذاشته شود . وبصورت دقیق بعن

 فه ، نوشیدنی ها ، حوله ها ....( خودداری بفرمایند . از استفاده مشترک وسایل بیمار ) ظروف ، ملح 
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