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ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ)(PUBLIC HEALTH SERVICES
ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی واﮔﯾردار

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و ﻣراﻗﺑﺎن ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺷﮑوک/ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ از
آﻧﮭﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﺷود.
ﻧظﺎرت و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر
•

•

ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣورد داروھﺎ و ﻧﺣوه ﻣراﻗﺑت را ﺑﮫﺧوﺑﯽ درک ﮐردهاﯾد
و ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﭘﯾروی از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎر در ﻣﻧزل ﺑﮫ وی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد و ﺟﮭت
ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻧﺳﺧﮫھﺎی دارو و ﺳﺎﯾر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻻزم را اراﺋﮫ دھﯾد.
ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎر را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺣﺎل ﺑﯾﻣﺎر وﺧﯾمﺗر ﺷد ،ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ وی ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ،ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼﺳت .اﮔر ﺑﯾﻣﺎر در وﺿﻌﯾت ﭘزﺷﮑﯽ اورژاﻧﺳﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾد
ﺑﺎ  911ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑﮫ ﭘرﺳﻧل اﻋزاﻣﯽ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﻼﺳت ﯾﺎ ﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص آزﻣﺎﯾش داده اﺳت.

ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﻘﺎل
•
•
•
•
•

•
•

•

•

اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن در اﺗﺎق دﯾﮕری ﺑﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎ از ﺑﯾﻣﺎر ﺟدا ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار
ﺑﺎﯾد از اﺗﺎق ﺧواب و ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
از ورود ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور آﻧﮭﺎ در ﻣﻧزل ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد ،ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣﺎس ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد؛ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد از ھر ﺣﯾوان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎﺿر در ﻣﻧزل ﻣراﻗﺑت
ﮐﻧﻧد .ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾدCOVID-19 and Animals :
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺧﺎﻧﮫ دارای ﺟرﯾﺎن ھوای ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ،ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ
ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧده ﺟرﯾﺎن ھوا.
اﺻول ﺑﮭداﺷت دﺳتھﺎ را ﻣرﺗب رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .ھم ﺑﯾﻣﺎر و ھم اﻓرادی ﮐﮫ از وی ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد دﺳﺗﺎن ﺧود را ﻣرﺗب و
ﺑﮫﻣدت ﺣداﻗل  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﻧد ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده اﻟﮑﯽ دﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺣداﻗل  60اﻟﯽ  95درﺻد اﻟﮑل ﺑﺎﺷد؛
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳطوح دﺳت ﺧود را ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد و آنھﺎ را ﺑﮭم ﺑﻣﺎﻟﯾد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺷﮏ ﺷدهاﻧد .اﮔر دﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ
ﺑﮫﺿوح ﮐﺛﯾف ھﺳﺗﻧد ،ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً از آب و ﺻﺎﺑون اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن را ﻧﺷﺳﺗﮫاﯾد ،از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭼﺷم ،ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن ﺧود ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻻزم اﺳت ﺑﯾﻣﺎر در ﮐﻧﺎر اﻓراد دﯾﮕر ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧد .اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت از ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد )ﻣﺛﻼ ﺑﮫدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧﻔس وی دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﻣﯽﺷود( ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﻣراﻗب وی ،ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺎﺳﮏ
ﺑزﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧون ،ﻣدﻓوع و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺎﻧﻧد ﺑزاق ،ﺧﻠط ،ﻣﺧﺎط ﺑﯾﻧﯽ ،اﺳﺗﻔراغ و ادرار ،از ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺗﮑشھﺎی
ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮑش ،آﻧﮭﺎ را دور ﺑﯾﻧدازﯾد؛ ﻣﺟدد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
o
از ﺑﮫاﺷﺗراکﮔذاری وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺧودداری ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ظروف ،ﻟﯾوانھﺎ ،ﻓﻧﺟﺎنھﺎ ،ﻟوازم ﻏذاﺧوری ،ﺣوﻟﮫھﺎ،
رﺧﺗﺧواب ﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﺧود ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر از اﯾن وﺳﺎﯾل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود ،ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ آب ﻓراوان
ﺑﺷوﯾﯾد )ﺑﮫ ﻗﺳﻣت »رﺧتھﺎ را ﺑﮫﺧوﺑﯽ ﺑﺷوﯾﯾد« در زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.

ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد

•

•

ﺳطوح »ﭘر ﺗﻣﺎس« ﺷﺎﻣل ﭘﯾﺷﺧوانھﺎ ،ﺳطﺢ اﻓﻘﯽ ﻣﯾزھﺎ ،دﺳﺗﮕﯾرهھﺎ ،وﺳﺎﯾل ﻧﺻب ﺷده در ﺣﻣﺎم ،ﺗواﻟتھﺎ ،ﺗﻠﻔنھﺎ،
ﺻﻔﺣﮫﮐﻠﯾدھﺎ ،ﺗﺑﻠتھﺎ و ﻣﯾزھﺎی ﭘﺎﺗﺧﺗﯽ را ھر روز ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ھر ﺳطﺣﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧون ،ﻣدﻓوع ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن
روی آﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
از اﺳﭘری و دﺳﺗﻣﺎل ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده ﺧﺎﻧﮕﯽ طﺑﻖ ﺑرﭼﺳب دﺳﺗوراﻟﻌﻣل روی آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑرﭼﺳبھﺎ ﺣﺎوی
o
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده اﯾﻣن و اﺛرﺑﺧش ﻣﺣﺻول ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻول آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش و ﻣطﻣﺋن ﺷدن از وﺟود ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺣﯾط ھﻧﮕﺎم
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻول.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
o
 ncov/prepare/disinfecting-your-home.htmlدﯾدن ﮐﻧﯾد
رﺧتھﺎ را ﺑﮫﺧوﺑﯽ ﺑﺷوﯾﯾد.
ھر ﻟﺑﺎس ﯾﺎ رﺧﺗﺧواﺑﯽ ﮐﮫ ﺧون ،ﻣدﻓوع ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن روی آﻧﮭﺎ رﯾﺧﺗﮫ اﺳت را ﻓورا ً ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد و ﺑﺷوﯾﯾد.
o
ھﻧﮕﺎم دﺳت زدن ﺑﮫ اﺟﺳﺎم آﻟوده از دﺳﺗﮑشھﺎی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و آﻧﮭﺎ را از ﺑدن ﺧود دور ﻧﮕﮫ دارﯾد.
o
ﭘس از دور اﻧداﺧﺗن دﺳﺗﮑشھﺎ ،ﻓورا ً دﺳﺗﺎن ﺧود را )ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﯾﮏ ﺿدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده اﻟﮑلدار ﻣﺧﺻوص دﺳت(
ﺑﺷوﯾﯾد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣوﺟود روی ﺑرﭼﺳبھﺎی رﺧتھﺎ ﯾﺎ اﻟﺑﺳﮫ و ﻣواد ﺷوﯾﻧده را ﻣطﺎﻟﻌﮫ و از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .ﺑطور
o
ﮐﻠﯽ ،طﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎسﺷوﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷوﯾﻧده ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑرای اﻟﺑﺳﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮔرمﺗرﯾن
دﻣﺎھﺎی ﺗوﺻﯾﮫﺷده روی ﺑرﭼﺳب ﻟﺑﺎس ،آﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻣل ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد و ﺗﺣت ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد
•
•

ﭘس از آﺧرﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﻣﺣﺎﻓظتﻧﺷده ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر داﺷﺗﯾد )از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وی ﺑﺳﺗری ﺷد ﯾﺎ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ وی آﻏﺎز ﺷد(،
ﺑﮫﻣدت  14روز ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺧرﯾد ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج ﺿروری )ﻏذا ،دارو و ﻣواد ﺿروری( ﯾﺎ ورزش
از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد ،اﻣﺎ در اﯾن ﺣﯾن ﺑﺎﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را )ﺣداﻗل  2ﻣﺗر ﯾﺎ  6ﻓوت( ﺑﺎ دﯾﮕران ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
ھر روز  2ﺑﺎر دﻣﺎی ﺑدن ﺧود را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد و ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ) COVID-19ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ،ﺑدندرد ،ﮔﻠودرد و  (...را در ﺧود
ﺗﺣت ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را در ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾد ،ﺧودﺗﺎن را از دﯾﮕران ﺟدا ﮐرده و اﮔر ﻋﺎرﺿﮫای دارﯾد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑروز ﻋوارض ﺷود )ﻣﺎﻧﻧد دﯾﺎﺑت ،ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎرﺧون ﺑﺎﻻ ،آﺳم ،ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺗﺿﻌﯾفﺷده( ﯾﺎ
اﮔر ﺳنﺗﺎن ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل اﺳت ،ﺟﮭت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺑﺎ اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﺟوان و ﺳﺎﻟم
ھﺳﺗﯾد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﻧدارﯾد؛ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،و ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺟوان و ﺳﺎﻟم ﻋوارض ﺧﺎﺻﯽ ﻧدارﻧد.
اﮔر ﻋﻼﺋم را در ﺧود ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾد ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﺻﻼحﺷده از ﺳﻧد
CDC: 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-preventspread.html
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