مراقبت خانگی از شخص
مبتال به COVID-19
کمک و حمایت برای نیازهای اولیه

از شخصی برای مراقبت استفاده کنید
که در معرض ریسک باالی خطر بیماری
جدی بدلیل کووید نباشد.
برای اطالع از اینکه چه کسانی در معرض
ریسک باالتر قرار دارند ،از
ochealthinfo.com/covidhighrisk
بازدید کنید.

افرادی که مریض هستند را در
خانه نگه دارید
مگر اینکه نیاز به مراقبت پزشکی
فوری داشته باشند .ابتدا با ارائهدهنده
مراقبتهای بهداشتی (پزشک) تماس
بگیرید و اطالع دهید که آنها مبتال به
 COVID-19هستند.

در رابطه با دستورالعملهای دارویی
و مراقبتی ارائهدهنده مراقبتهای
بهداشتی (پزشک) فرد را یاری کنید.

برای تأمین غذا ،دارو و سایر نیازهای
شخصی به او کمک کنید.

در امر مراقبت از حیوانات خانگی کمک کنید.
تماس بین شخص بیمار و حیوانات خانگی آنها را
محدود سازید.

برای عالئم هشداردهنده آماده و گوشبهزنگ باشید

شماره تلفن ارائهدهنده
مراقبتهای بهداشتی
(پزشک) آنها را در دسترس
بگذارید.

عالئم آنها را بررسی و پیگیری کنید.
اگر عالئم آنها تشدید شد ،فورا ً از خدمات
پزشکی استفاده کنید.

کلیه مراقبان و افراد مشکوک به
بیماری در خانوار باید حداقل بهمدت
 10روز پس از آخرین باری که در معرض
کووید 19-قرار گرفتهاند در خانه قرنطینه
شوند .بسته به شرایط ،ممکن است از
شما خواسته شود  14روز در خانه بمانید
و از محل کار یا تحصیل دور باشید.
بهمدت  14روز پس از آخرین باری که در
معرض بیماری قرار گرفتید ،عالئم را در
خود تحت نظر بگیرید.
از نحوه قرنطینه مطلع شوید،
از ochealthinfo.com/quarantine
بازدید کنید.

در صورت مشاهده هر یک از عالئم زیر ،باید فورا ً بهدنبال خدمات اورژانس بروید*:
تنگی نفس
درد مزمن یا احساس فشار در قفسه سینه
احساس سرگیجه جدید

ناتوانی در بیدار یا هوشیار ماندن
کبودی یا آبیرنگ شدن لبها یا صورت

* این لیست همه عالئم ممکن را شامل نمیشود.

با  911یا نزدیکترین مرکز اورژانس تماس بگیرید :به آنها اطالع دهید که برای شخصی که مبتال به  COVID-19است نیازمند کمک پزشکی هستید.
برای عالئم دیگر که جدی است یا شما را نگران کرده ،لطفا ً با ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی آنها (پزشک آنها) تماس بگیرید.
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در خانه مانع از شیوع  COVID-19شوید

وقتی در کنار شخص بیمار یا در اتاق او
هستید از ماسک استفاده کنید .شخص
بیمار (در صورت امکان) هنگامیکه در کنار
دیگران است باید از ماسک استفاده کند.

از پذیرفتن مهمان و مالقاتکننده در
خانه
که بدون دلیل ضروری به آنجا میآیند
خودداری کنید.

اگر مجبورید از فضای خانه بهصورت
مشترک استفاده کنید ،مطمئن شوید
کهاتاق جریان هوای خوبی داشته
باشد .برای افزایش جریان هوا پنجره را باز
کنید.

دستان خود را مرتب بهمدت حداقل
 20ثانیه با آب و صابون بشویید.

بدون شستن دستها از دست
زدن به صورتتان خودداری کنید.

از استفاده مشترک اقالم شخصی مثل
لیوان ،بشقاب ،قاشق و چنگال ،حوله و
ملحفه خودداری کنید.

سطوح «پرتماس» مثل تلفنها،
کنترلها ،کانترها و دستگیره درها و
سرویسهای بهداشتی
را مکررا ً تمیز و ضدعفونی کنید.

لباسهای کثیف را شسته و بطور کامل
خشک کنید.

افراد بیمار را در اتاق دیگری از خانه و دور
از دیگران نگه دارید .در صورت امکان،
از آنها بخواهید از سرویس بهداشتی جداگانه
استفاده کنند.

آزمایش رایگان COVID-19

اگر فکر میکنید شما یا یکی از افراد خانه به بیماری  COVID-19مبتال هستید و مایلید آزمایش
بدهید ،با مراجعه به آدرس  ochealthinfo.com/covidtestاز مکانهای انجام آزمایش مطلع شوید.

منابع COVID-19

برای اطالعات بیشتر در مورد کمک در تهیه مواد غذایی ،از دست دادن شغل ،مشکالت پرداخت
اجاره ،یا دریافت مراقبتهای پزشکی ،به آدرس  together.ocgov.comمراجعه فرمایید.
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