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کھ در خانھ از  COVID-19دستورالعمل اعضای خانواده و مراقبان بیماران مشکوک/مبتال بھ 
 شود.آنھا مراقبت می

 نظارت و کمک بھ بیمار

اید خوبی درک کردهدر مورد داروھا و نحوه مراقبت را بھبھداشتی ھای دھنده مراقبتھای ارائھالعملمطمئن شوید کھ دستور •
از آنھا بھ بیمار کمک کنید. شما باید در تأمین نیازھای اولیھ بیمار در منزل بھ وی کمک کنید و جھت  توانید در پیرویو می

 .دھیدارائھ الزم را ھای دارو و سایر نیازھای شخصی پشتیبانی تھیھ مواد غذایی، نسخھ
ھای بھداشتی وی تماس بگیرید و بھ بتدھنده مراقتر شد، با ارائھعالئم بیمار را تحت نظر داشتھ باشید. اگر حال بیمار وخیم •

و باید است وضعیت پزشکی اورژانسی در مبتالست. اگر بیمار  COVID-19بھ  با تأیید آزمایشگاه، آنھا اطالع دھید کھ بیمار
 مبتالست یا جھت تشخیص آزمایش داده است. COVID-19تماس بگیرید، بھ پرسنل اعزامی اطالع دھید کھ بیمار بھ  911با 

 یری از انتقالجلوگ

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. •
در منزل مراقبت حاضر یمار با حیوانات خانگی را محدود کنید؛ اعضای خانواده باید از ھر حیوان خانگی تماس ب •

 ls19 and Anima-COVID :کنیدبازدید جھت کسب اطالعات بیشتر از اینجا  کنند.
تھویھ، پنجره باز یا ھر وسیلھ سیستم مطمئن شوید کھ فضاھای مشترک خانھ دارای جریان ھوای مناسب ھستند، مانند  •

 کننده جریان ھوا.تسھیل
دستان خود را مرتب و  دیبا کنندیمراقبت م یکھ از و یو ھم افراد ماریھم ب رعایت کنید.ھا را مرتب بھداشت دستاصول  •

 ؛درصد الکل باشد 95 یال 60حداقل  یدست استفاده کنند کھ حاو یالک کنندهیضدعفون کیاز  ای ندیبشو ھیانث 20مدت حداقل بھ
. اگر دستان شما اندکامالً خشک شده دیکن سکھ احسا یتا وقت دیھا را بھم بمالو آن دیکن یسطوح دست خود را ضدعفون یتمام

 ده کنید.از آب و صابون استفا ترجیحاً ضوح کثیف ھستند، بھ
 اید، از تماس با چشم، بینی و دھان خود خودداری کنید.وقتی دستانتان را نشستھ •
. اگر بیمار قادر نیست از ماسک صورت استفاده بزنداگر الزم است بیمار در کنار افراد دیگر حضور پیدا کند، باید ماسک  •

وی، باید ھنگام حضور در اتاق بیمار ماسک  مراقب عنوانشود)، شما بھدلیل اینکھ تنفس وی دچار مشکل میکند (مثال بھ
 .بزنید

ھای و دستکش ھنگام تماس با خون، مدفوع و مایعات بدن بیمار مانند بزاق، خلط، مخاط بینی، استفراغ و ادرار، از ماسک •
 یکبار مصرف استفاده کنید

o .پس از استفاده از دستکش، آنھا را دور بیندازید؛ مجدد استفاده نکنید 
ھا، ھا، لوازم غذاخوری، حولھ، فنجانھاخانھ با بیمار خودداری کنید. شما نباید ظروف، لیوانوسایل گذاری اشتراکبھ از •

رختخواب یا سایر وسایل خود بھ اشتراک بگذارید. پس از اینکھ بیمار از این وسایل استفاده نمود، باید آنھا را با آب فراوان 
 در زیر مراجعھ کنید).» خوبی بشوییدبھھا را رخت«قسمت بشویید (بھ 

 تمیز کنید

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


ھا، ھا، تلفننصب شده در حمام، توالتوسایل ھا، ھا، سطح افقی میزھا، دستگیرهشامل پیشخوان» تماسپر «سطوح  •
میزھای پاتختی را ھر روز تمیز کنید. ھمچنین، ھر سطحی کھ ممکن است خون، مدفوع یا مایعات بدن ھا و کلیدھا، تبلتصفحھ

 روی آنھا ریختھ باشد را تمیز کنید.
o ھا حاوی و دستمال تمیزکننده خانگی طبق برچسب دستورالعمل روی آن استفاده کنید. برچسب از اسپری

محصول تمیز کننده ھستند از جملھ موارد احتیاطی کھ باید ھنگام ھایی برای استفاده ایمن و اثربخش دستورالعمل
استفاده از محصول آنھا را رعایت کنید، مانند پوشیدن دستکش و مطمئن شدن از وجود تھویھ مناسب محیط ھنگام 

 استفاده از محصول.
o  برای کسب اطالعات بیشتر از-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

home.html-your-ncov/prepare/disinfecting دیدن کنید 
 خوبی بشویید.ھا را بھرخت •

o .ھر لباس یا رختخوابی کھ خون، مدفوع یا مایعات بدن روی آنھا ریختھ است را فوراً جمع کنید و بشویید 
o ھای یکبار مصرف استفاده کنید و آنھا را از بدن خود دور نگھ دارید. ست زدن بھ اجسام آلوده از دستکشھنگام د

) مخصوص دست دارکننده الکلھا، فوراً دستان خود را (با آب و صابون یا یک ضدعفونیپس از دور انداختن دستکش
 بشویید.

o و مواد شوینده را مطالعھ و از آنھا پیروی کنید. بطور  ھا یا البسھھای رختھای موجود روی برچسبالعملدستور
ترین شویی از یک ماده شوینده معمولی برای البسھ استفاده کنید و با استفاده از گرمالعمل ماشین لباسکلی، طبق دستور

 شده روی برچسب لباس، آنھا را کامل خشک کنید.دماھای توصیھ

 خود را قرنطینھ کنید و تحت نظر بگیرید

نشده با بیمار داشتید (از زمانی کھ وی بستری شد یا قرنطینھ خانگی وی آغاز شد)، پس از آخرین باری کھ تماس محافظت •
توانید برای خرید مایحتاج ضروری (غذا، دارو و مواد ضروری) یا ورزش روز خود را در خانھ قرنطینھ کنید. می 14مدت بھ

 فوت) با دیگران حفظ کنید. 6 متر یا 2 فاصلھ اجتماعی خود را (حداقل از خانھ خارج شوید، اما در این حین باید
درد، گلودرد و ...) را در خود (تب، سرفھ، بدن COVID-19بار دمای بدن خود را چک کنید و عالئم بیماری  2ھر روز   •

دارید کھ ای عارضھو اگر  تحت نظر بگیرید. اگر عالئم بیماری را در خود مشاھده کردید، خودتان را از دیگران جدا کرده
شده) یا ممکن است منجر بھ بروز عوارض شود (مانند دیابت، بیماری قلبی ناشی از فشارخون باال، آسم، سیستم ایمنی تضعیف

ھای بھداشتی خود تماس بگیرید. اگر جوان و سالم دھنده مراقبت، جھت انجام آزمایش با ارائھاستسال  60 تان باالیسناگر 
باشید، و بسیاری از افراد جوان و سالم عوارض خاصی ندارند.  نیازی بھ انجام آزمایش ندارید؛ ممکن است مبتال شدهھستید، 

 ھای قرنطینھ خانگی را مطالعھ کنید.العملاگر عالئم را در خود مشاھده کردید، دستور
 
 شده از سنداصالح 

 -prevent-ncov/hcp/guidance-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 CDC:
-prevent-ncov%2Fguidance-%2F2019spread.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus

spread.html 
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	دستورالعمل اعضای خانواده و مراقبان بیماران مشکوک/مبتلا به COVID-19 که در خانه از آنها مراقبت میشود.

