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إرشادات ألفراد األسرة ومقدمي الرعایة للمرضى الذین یعانون من اإلصابة المؤكدة/المشتبھ فیھا 
 الذین یتلقون الرعایة في المنزل. COVID-19بفیروس كورونا المستجد 

 مراقبة المریض ومساعدتھ

ومن قدرتك على مساعدة المریض على تأكد من فھمك لتعلیمات مقدم الرعایة الصحیة فیما یخص الدواء (أو األدویة) والرعایة،  •
اتباعھا. علیك مساعدة المریض في الحصول على االحتیاجات األساسیة في المنزل، وتقدیم الدعم فیما یتعلق بشراء البقالة، 

 ووصفات األدویة وغیر ذلك من االحتیاجات الشخصیة.
الصحیة وأخبره أن المریض یعاني إصابة راقب أعراض المریض. إذا اشتد المرض على المریض، فاتصل بمقدم رعایتھ  •

. إذا تعرض المریض لحالة طبیة طارئة وكنت في حاجة لالتصال COVID-19 فیروس كورنا المستجد مؤكدة معملیًا بمرض
، أو أنھ قید التقییم COVID-19 فیروس كورنا المستجد ، فأخطر مسؤول االتصاالت أن المریض مصاب بمرض911بالرقم 

 بخصوص ذلك.

 قایة من انتقال العدوىالو

ینبغي ألفراد األسرة البقاء في غرفة أخرى أو االنفصال عن المریض قدر اإلمكان. ینبغي ألفراد األسرة استخدام غرفة نوم  •
 وحّمام منفصلین كذلك، إن أمكن.

 امتنع عن استقبال الزائرین الذین ال توجد ضرورة ملحة لوجودھم في المنزل. •
للمزید من   ت األلیفة للمریض، ینبغي ألفراد األسرة تولي رعایة أي حیوانات ألیفة في المنزل.قلل من مخالطة الحیوانا •

  and Animals-COVID 19الرابط اإللكتروني  المعلومات، اطلع على
تأكد من توفر التھویة الجیدة لألماكن المشتركة في المنزل، سواء عن طریق جھاز تكییف أو نافذة مفتوحة، في الحدود التي  •

 یسمح بھا الطقس.
ماء والصابون للمریض ومقدم الرعایة الصحیة اإلكثار من غسل الیدین بال للیدین. ینبغيكرر اتباع تعلیمات النظافة الصحیة  •

% على األقل من الكحول، وغِط كل 95% إلى 60ثانیة على األقل أو استخدم معقما كحولیًا للیدین یحتوي على نسبة  20لمدة 
 أسطح یدیك وافركھما معًا حتى تجفا. یُعد الماء والصابون ھما الخیار األمثل إذا كانت الیدان یظھر علیھما االتساخ.

 ك، وفمك بیدین غیر مغسولتین.تجنب مالمسة عینیك، وأنف •
على المریض ارتداء قناع الوجھ عندما یكون في حاجة إلى التواجد بالقرب من أناس آخرین. إذا لم یستطع المریض ارتداء قناع  •

سھا الوجھ (مثًال ألن ذلك یسبب صعوبة التنفس)، یجب علیك، باعتبارك مقدم الرعایة، ارتداء قناع للوجھ عند وجودك في الغرفة نف
 مع المریض.

ارتِد قناع وجھ وقفازات ذات االستخدام الواحد عند مالمسة دم المریض، أو غائطھ، أو سوائل جسمھ، كاللعاب والبصاق  •
 والمخاط األنفي والقيء، والبول، أو عند تعاملك معھا.

o .تخلص من القفازین بعدا استعمالھما، وال تعد استخدامھما 
مع المریض. ال ینبغي أن تتشاركوا األطباق أو أكواب الشرب أو األكواب أو أواني الطعام أو تجنب مشاركة األغراض المنزلیة  •

المناشف أو أغطیة الفراش أو غیرھا من األغراض. بعد استخدام المریض لھذه األدوات، ینبغي غسلھا بعنایة (انظر أدناه "اغسل 
 المالبس جیًدا").

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html/#2019-nCoV-and-animals


 التنظیف

تھا، مثل طاوالت المطبخ، وأسطح المناضد، ومقابض األبواب، وقطع التجھیزات الثابتة نظف كل األسطح التي تكثر مالمس •
بالحّمام، ودورات المیاه، والھواتف، ولوحات المفاتیح، واألجھزة اللوحیة، والطاوالت المجاورة للفراش؛ كل یوم. علیك كذلك 

 تنظیف أي أسطح قد تتلوث بالدم، أو البراز، أو سوائل الجسم.
o  استخدم بخاخ تنظیف منزلیًا أو منادیل مبللة، وفقًا لتعلیمات الملصق. تحتوي الملصقات على تعلیمات لالستخدام اآلمن

والفعال لمنتج التنظیف، بما في ذلك احتیاطات علیك اتباعھا عند استخدام المنتج، ومنھا ارتداء قفازات والتأكد من وجود 
 تھویة جیدة أثناء استخدام المنتج.

o در باالطالع على الرابط اإللكترونيبا -ncov/prepare/disinfecting-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
home.html-your للحصول على مزید من المعلومات 

 اغسل المالبس بعنایة. •
o .اخلع فوًرا المالبس أو أغطیة الفراش التي تلوثت بالدم، أو الغائط، أو سوائل الجسم، واغسلھا فوًرا 
o  ارتِد القفزات ذات االستخدام الواحد عند التعامل مع األغراض الملوثة وأبِق األغراض الملوثة بعیًدا عن جسمك. نظف

 ازیك.یدیك (بالماء والصابون أو بمعقم كحولي للید) فور خلع قف
o  اقرأ التعلیمات التي تتضمنھا ملصقات الغسیل أو المالبس والمطھرات واتبعھا. بوجھ عام، استخدم منظف الغسیل

 العادي وفقًا لتعلیمات الغسالة والتجفیف تماًما باستخدام أعلى درجات الحرارة الموصى بھا على ملصق المالبس.

 الحجر المنزلي ومراقبة نفسك

یوًما بعد آخر مخالطة مع المریض دون اتخاذ احتیاطات الوقایة (بدایة من الوقت الذي دخل فیھ  14لمدة  اعزل نفسك في المنزل •
المستشفى أو بدأ فیھ العزل المنزلي). یمكنك الخروج للمھام الضروریة (الطعام، واألدویة، واألساسیات) أو لممارسة الریاضة، 

 أقدام على األقل) عن اآلخرین عند الخروج. 6 ولكن یجب الحفاظ على التباعد االجتماعي (مسافة
(الحمى،  COVID-19 فیروس كورونا المستجد تحقق من درجة حرارتك مرتین في الیوم، وراقب ظھور أعراض مرض  •

والسعال، وآالم الجسم، والتھاب الحلق، وما إلى ذلك). اعزل نفسك عن اآلخرین إذا ظھرت علیك أعراض، واتصل بمقدم رعایتك 
ة إلجراء االختبار إذا كانت لدیك حاالت قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات (مثل مرض السكري، وأمراض القلب، وارتفاع الصحی

عاًما. إذا كنت شابًا وبصحة جیدة، فال داعي إلجراء  60ضغط الدم، والربو، وضعف جھاز المناعة) أو إذا كان عمرك یزید عن 
عظم الشباب األصحاء ال یصابون بمضاعفات. راجع تعلیمات العزل بالمنزل إذا االختبار؛ من المحتمل أنك مصاب بالعدوى، وم

 ظھرت علیك أعراض.
 ):CDCمنقول بتصرف من وثیقة مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (  •

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-
spread.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fguidance-prevent-
spread.html 
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