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 COVID-19دستورالعمل قرنطینھ خانگی بیماران مشکوک/مبتال بھ 

 در خانھ بمانید مگر در مواردی کھ بھ مراقبت پزشکی فوری نیاز دارید

از انجام خود را در منزل قرنطینھ کنند.  ،بیماری طی دورهتوانند دارند، می COVID-19افرادی کھ ابتالی خفیفی بھ 
از  برای دریافت مراقبت پزشکی فوری. بھ محل کار، مدرسھ و اماکن عمومی نروید. اری کنید، مگرھای بیرون از خانھ خوددفعالیت

 ھا استفاده نکنید.ونقل عمومی، خودروھای اشتراکی یا تاکسیوسایل حمل

 پزشک خود، تماس بگیرید مراجعھ بھپیش از 

ھای بھداشتی خود تماس بگیرید و بھ آنھا بگویید دھنده مراقبترائھتوان آنرا بھ تأخیر انداخت، با اپزشکی فوری دارید کھ نمینوبت اگر 
را کند اقدامات الزم ھای بھداشتی کمک میدھنده مراقبتیا ممکن است مبتال باشید. این کار بھ دفتر ارائھ ھستید COVID-19مبتال بھ کھ 

 ب بدھد.ترتیدر معرض بیماری برای پرھیز از ابتال یا در قرار گرفتن افراد دیگر 

 خود را از سایر افراد و حیوانات منزل جدا کنید

 دو متر وقتی قادر نیستید در اتاق دیگری باشید، حداقل دور از سایر افراد منزل بمانید.در اتاقی جداگانھ و بھ: تا حد ممکن، باید ھاانسان
افراد را در خانھ بھ مالقات  شتی جداگانھ استفاده کنید.از سایرین فاصلھ بگیرید. ھمچنین، در صورت امکان باید از سرویس بھدا )فوت 6(

 نپذیرید.

مبتال ھستید، باید ارتباط خود با حیوانات خانگی و سایر حیوانات را محدود کنید، دقیقاً مانند پرھیز از  COVID-19وقتی بھ  حیوانات:
وجود نداشتھ است،  COVID-19بھ  حیواناتو سایر  . گرچھ تا کنون گزارشی مبنی بر ابتالی حیوانات خانگیارتباط با سایر افراد
با  را ارتباط خود COVID-19، افراد مبتال بھ نیامده استشود تا زمانی کھ اطالعات بیشتری درباره ویروس بدست ھمچنان توصیھ می

 حیوانات محدود کنند.

 بزنیدماسک  

کنید) و پیش از ورود بھ دفتر طور مشترک استفاده میای را بھیلھدر کنار افراد یا حیوانات دیگر (مثال وقتی اتاق یا وسموقع حضور 
کند) یا اینکھ برای تنفس شما مشکل ایجاد می (مثالً بھ دلیلبزنید توانید ماسک اگر نمی .بزنیدباید ماسک ھای بھداشتی، دھنده مراقبتارائھ

ود استفاده کنید، سپس دستمال را دور انداختھ و دستان خود را ماسک ندارید، ھنگام سرفھ یا عطسھ از دستمال برای پوشاندن دھان خ
 ضدعفونی کنید.

 ھای خود را بپوشانیدھا و عطسھسرفھ 

دستمال استفاده شده را در یک سطل زبالھ درب دار بیندازید. فوراً  ھنگام سرفھ یا عطسھ، دھان و بینی خود را با دستمال بپوشانید.
ثانیھ با آب و صابون بشویید یا اگر آب و صابون در دسترس ندارید، دستان خود را با یک  20مدت دستان خود را حداقل بھ

 .تمیز کنیددرصد الکل  60کننده دست حاوی حداقل ضدعفونی

 دستان خود را مرتب بشویید



، سرفھ، یا عطسھ؛ رفتن بھ ویژه ھنگام تخلیھ مخاط بینیثانیھ با آب و صابون بشویید، بھ 20 حداقلدستان خود را مرتباً و بھ مدت 
کھ  الکلی دستکننده ، از یک ضدعفونینیستبھداشتی؛ و پیش از خوردن یا آماده کردن غذا. اگر آب و صابون در دسترس  سسروی

د ، تمامی سطوح دست خود را ضدعفونی کنید و آنھا را بھم بمالید تا وقتی کھ احساس کنیاستفاده کنید درصد الکل باشد 60حاوی حداقل 
ھای موجود ھستند. وقتی دستانتان را گزینھ ، آب و صابون بھترینکثیفی روی دستان شما قابل رؤیت است اند. اگرکامالً خشک شده

 اید، از تماس با چشم، بینی و دھان خود خودداری کنید.نشستھ

 گذاری وسایل خانگی شخصی خودداری کنیداشتراکاز بھ

منزل  یخانگ واناتیح ایافراد  ریصورت مشترک با سارختخواب بھ ایھا حولھ ،یھا، لوازم غذاخورانفنج ،ھاوانیاز ظروف، ل دینبا
 پس از استفاده از این لوازم، باید آنھا را با آب و صابون فراوان بشویید. .دیاستفاده کن

 را ھر روز تمیز کنید» تماسپر «تمامی سطوح 

ھا و کلیدھا، تبلتھا، صفحھھا، تلفنل نصب شده در حمام، توالتیھا، وساھا، سطح افقی میزھا، دستگیرهتماس شامل پیشخوانپر سطوح 
و  میزھای پاتختی است. ھمچنین، ھر سطحی کھ ممکن است خون، مدفوع یا مایعات بدن روی آنھا ریختھ باشد را تمیز کنید. از اسپری

ھایی برای استفاده ایمن و اثربخش ھا حاوی دستورالعملطبق برچسب دستورالعمل روی آن استفاده کنید. برچسبدستمال تمیزکننده خانگی 
از جملھ موارد احتیاطی کھ باید ھنگام استفاده از محصول آنھا را رعایت کنید، مانند پوشیدن دستکش و مطمئن  ،محصول تمیزکننده ھستند

. برای کسب اطالعات بیشتر از گام استفاده از محصولمحیط ھن در شدن از وجود تھویھ مناسب
home.html-your-ncov/prepare/disinfecting-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  کنید.بازدید 

 یریدعالئم خود را تحت نظر بگ

فوراً عنوان مثال تنگی نفس، ضعف شدید، اسھال مداوم، درد در قفسھ سینھ یا سرگیجھ)، اگر بیماری شما در حال وخیم شدن است (بھ
 برای دریافت خدمات پزشکی اقدام کنید.

مبتال ھستید یا  COVID-19 و بھ آنھا بگویید کھ بھ ھای بھداشتی خود تماس بگیریددھنده مراقبتبا ارائھدرخواست مراقبت،  پیش از 
و است اورژانسی  شما . اگر وضعیت پزشکیبزنیدپزشکی، ماسک مرکز اید. پیش از ورود بھ تحت آزمایش جھت تشخیص قرار گرفتھ

اید. مبتال ھستید یا تحت آزمایش جھت تشخیص قرار گرفتھ COVID-19تماس بگیرید، بھ پرسنل اعزامی اطالع دھید کھ بھ  911باید با 
 .بزنیدپیش از رسیدن خدمات پزشکی اورژانس، ماسک  ،گر امکان داردا

 ینھ خانگیطاتمام قرن

روز از  7مدت حداقل اید)، باید بھآزمایش تشخیصی انجام ندادهاما تأیید شده است یا مشکوک ھستید ( COVID-19اگر ابتالی شما بھ 
روز تب داشتھ باشید (بدون استفاده از  3مدت قرنطینھ خارج شوید، نباید بھشروع بیماری در قرنطینھ خانگی بمانید، و پیش از اینکھ از 

جھت کاھش تب) و عالئم شما بھبود پیدا کرده باشند. فقط افرادی کھ ابتالی بسیار خفیفی ایبوپروفن یا (تیلنول)  استامینوفن داروھایی مانند
نیز ھمچنان تب یا عالئم ھفتم ھستند؛ بسیاری از افراد تا روز  روز آماده خروج از قرنطینھ 7دارند، پس از گذشت  COVID-19بھ 

طور یقین رو بھ بھبود باشند، باید ھمچنان در و عالئم نیز بھ از برطرف شدن کامل تب بگذردروز  3مشھود دارند، بنابراین تا زمانی کھ 
د؛ مجبور نیستید تا زمانی کھ ھمھ عالئم شما از بین بروند در ھا ادامھ پیدا کنن. ممکن است عالئم خفیف مانند سرفھ تا ھفتھبمانندقرنطینھ 

 قرنطینھ بمانید. اگر درباره مدت قرنطینھ خانگی سؤالی دارید، با پزشک خود صحبت کنید.

 شده از سنداصالح 
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