نکات آموزش ی پ ی شگ ی ر ی از کرونا و ی روس
برای مراقبت از بیماران مبتال به عفونت ویروسی کرونا
) (COVID-19در منزل
(دستورالعمل شماره ) 28

نکات ی که باید برای مراقبت از بیماران مبتال به عفونت ویروسی کرونا در منزل رعا ی ت گردد.

بیماران مبتال به ویروس کرونا ممکن است به صورت سرپایی مورد درمان قرار گیرند و یا پس از بستری شدن در
بیمارستان و ترخیص عازم منزل گردند .در هر دوحالت اقدامات زیر به کاهش احتمال انتقال بیماری به دیگر
اعضا خانواده کمک خواهد کرد .همچنین توجه داشته باشید که بیمار در هر کدام از مراحل بیماری و حتی پس
از بهبودی هم تا مدتی ویروس را به دیگران منتقل می نماید .بنابراین رعایت موازین بهداشتی برای کاهش
احتمال ابتال دیگران بسیار ضروری است.
فراموش نکنید که:
 همه بایستی در خانواده آرامش خود را حفظ نمایند و سعی نمایند بهترین برنامه مراقبتی را برای بیمار برنامه ریزی
نمایند.
 شاید بجای فرد مبتال ،ما مبتال می شدیم و ایشان از ما مراقبت می کرد .این حس به ما کمک خواهد کرد که
بصورت منطقی و در کمال آرامش به بیمار خود کمک کنیم تا هرچه سریعتر بهبود یابد.
 توجه داشته باشید با حس عاطفی قوی خود برای نوازش بیمار به وی نزدیک و تماس نداشته باشید .بیمار شما به
یک مراقب سالم نیاز دارد تا مراقبی که به علت ابتال به بیماری کرونا  ،بر روی تخت بیمارستان باشد.
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الف) راهنمای مراقبت های بعد از ترخیص
ادامه درمان بیمار:
 -1اطمینان داشته باشید که در صورت ترخیص زودتر از  5روز از بیمارستان ،باقیمانده داروهای مورد نیاز تجویزی را
دریافت کرده باشید و تا 5روز کامل مصرف کنید.
 -2حتما برای ادامه درمان پس از  5روز با پزشک خود مشورت نمایید.
 -3مراقب باشید تا در صورت برگشت عالیم تب  ،تنگی نفس  ،کاهش سطح هوشیاری و یا تشدید سرفه مجددا جهت
ویزیت به بیمارستان مراجعه نمایید.
 -4اگر در منزل عالئم بیماری مانند تنگی نفس و سرفه تشدید شد  ،فورا با اورژانس پزشکی تماس بگیرید و اطالع
دهید که میتال به  COVID-19تشخیص داده می باشید.
 -5قبل از دریافت هر گونه خدمت پزشکی  ،ماسک را روی صورت خود قرار دهید تا دیگران آلوده نشوند.
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ب) جدا سازی بیمار در منزل:
 -1به بیمار بگویید که حتی پس از بهبودی هم می تواند تا مدتی ویروس را به دیگران منتقل نماید.
-2

سعی کنید حداقل  2متر فاصله با دیگران را رعایت کنید.

-3

همه اعضا خانواده برای محافظت دیگران ماسک را از صورت خود خارج نکنند.

 -4عضو بیمار خانواده در یک اتاق تنها و دارای تهویه مناسب قرار داده شود (در و پنجره های اتاق قابل باز شدن
باشد).
 -5در صورت وجود اطاق دارای حمام و توالت اختصاصی و در صورت داشتن تهویه مناسب بیمار در آن اطاق قرار
گیرد.
 -6جابجایی و حرکت فرد بیمار محدود شود و ترجیحا برای استفاده از دستشویی از اطاق خارج گردد.
-7

بیمار حتما باید ماسک سه الیه پزشکی به صورت خود داشته باشد.

 -8تا حد امکان فضاهای مشترک مانند آشپزخانه ،حمام ،توالت و دارای تهویه مناسب بوده و پنجره ها جهت گردش
هوا باز شوند.
 -9تا حد امکان سایر افراد خانواده در یک اتاق مجزا باشند .در صورتی که این شرایط امکان پذیر نباشد ،بیمار بایستی
حداقل بیش یک متر از فرد بیمار فاصله داشته باشد و تهویه مناسب خانه انجام گیرد.
 -10تعداد مراقبین از بیمار به حداقل رسانده شود (حتی االمکان یک نفر که دارای وضعیت سالمت مطلوب بوده و
دارای ضعف سیستم ایمنی و یا بیماری زمینه ای نباشد از بیمار مراقبت کند).
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 -11بیمار مالقات ممنوع باشد.
 -12بعد از هر بار تماس با بیمار و مکان نگهداری وی ،مراقب و یا افراد خانواده ،شستشو و بهداشت دست را باید با
آب و صابون بشویید و محلول های ضدعفونی حاوی الکل  70درصد و باالتر استفاده کنید.
 -13دست های خود را قبل و بعد از آماده کردن و خوردن غذا و یا هر زمانی که احساس می کنید که دست هایتان
باید با آب و صابون بشویید و محلول های ضدعفونی حاوی الکل  70درصد و باالتر استفاده کنید.
 -14جهت جلوگیری از انتشار ترشحات تنفسی ،از ماسک طبی استفاده شود و به صورت جدی بهداشت تنفسی رعایت
شود.
 -15در زمان سرفه یا عطسه ،بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانند و دستمال پس از استفاده در یک سطل
درب دار انداخته شود.
 -16ارائه دهندگان مراقبت نیز بایستی از ماسک طبی استفاده کنند؛ به طوری که دهان و بینی به صورت کامل پوشانده
شود و در طول استفاده از ماسک به آن دست نزنند.
 -17استفاده از ملحفه های شخصی و ظروف اختصاصی که بتوان پس از استفاده از آن ها ،قابل شستشو با آب و
صابون باشند ،بالمانع است.
 -18لیوان  ،ظروف غذاخوری  ،قاشق  ،حوله  ،ملحفه یا وسایل دیگر را تا بهبودی کامل بیمار برای فرد بیمار جدا
سازید.
 -19سطوحی که بیمار با آن ها در تماس است (میز ،تخت ،مبلمان اتاق و )...بایستی روزانه تمیز و با محلول
هیپوکلریت سدیم ( یک لیوان وایتکس و  9لیوان آب) ضدعفونی شود.

4

نکات آموزش ی پ ی شگ ی ر ی از کرونا و ی روس
برای مراقبت از بیماران مبتال به عفونت ویروسی کرونا
) (COVID-19در منزل
(دستورالعمل شماره ) 28

 -20سطوح توالت و حمام مورد استفاده بیمار حداقل یک بار در روز شسته و با محلول هیپوکلریت سدیم (یک لیوان
وایتکس و  9لیوان آب) ضدعفونی شود.
 -21در زمان تمیز نمودن محیط زندگی بیمار بایستی از دستکش ها و لباس های محافظ و یا پیشبند به منظور
جلوگیری از رسیدن ترشحات به بدن استفاده شوند.
 -22از دستکش یک بار مصرف و یا دستکش خانگی برای ضدعفونی کردن سطوح مختلف استفاده کنید.
 -23دستکش های خانگی بایستی با آب و صابون و یا دترژنت شسته شود .دستکش یک بار مصرف بایستی پس از
استفاده دورانداخته شود (قبل از درآوردن دستکش و بعد از استفاده باید دست شسته شود).
 -24زباله های مرتبط با بیمار زباله عفونی در نظر گرفته شده و در سطل درب دار نگهداری و به عنوان زباله عفونی دفع
شود.
 -25از انواع مواجهه با لوازم آلوده که در ارتباط مستقیم با بیمار هستند اجتناب شود.
 -26مکررا شیرآالت منزل را شسته و با هیپوکلریت سدیم ( یک لیوان وایتکس و  9لیوان آب) ضد عفونی کنید.
 -27تا حد امکان خود را مراقبت کنید و یا از فرد دیگری که دارای بیماری های زمینه ای و سالمند نیست کمک
بگیرید.
 -28فرد مبتال از افراد دارای بیماری های زمینه ای و سالمند تا حد امکان دور باشد.
 -29فرد مبتال از کودکان و زنان باردار تا حد امکان دور باشد.
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 -30محل هایی از اتاق که شما مکرر با آن ها در تماس هستید باید به طور مکرر شسته و ضدعفونی شود .این سطوح
مختلف مانند میزهای کنار تخت ،کناره های تخت و صندلی را باید ابتدا با شوینده های معمول سطوح را بشویید
و سپس با ضدعفونی کننده حاوی هیپوکلریت سدیم ( یک لیوان وایتکس و  9لیوان آب) بشویید.
 -31در صورت داشتن حیوانات خانگی حتما از فرد بیمار دور نگه داشته شود.
 -32فرد بیمار حتما سرفه و عطسه خود را با دستمال کاغذی پوشش دهد.
 -33فرد بیمار مکررا دستان خود را بخصوص پس از عطسه و سرفه ،بایستی بشوید.
 -34بیماران مبتال به  COVID-19تأیید شده باید در موارد احتیاط در حالت جداسازی خانگی بمانند تا اطمینان
ایجاد شود که خطر انتقال ثانویه به دیگران کم است.
 -35تصمیم به قطع اقدامات احتیاطی جداسازی بیمار باید به صورت موردی و با مشورت با ارائه دهندگان مراقبت
های بهداشتی و پزشکی گرفته شود.
 -36از دست زدن به چشم  ،بینی و دهان خود حتی با دست های شسته شده خودداری کنید.
 -37بیمار هنگام نزدیکی افراد دیگر باید از ماسک صورت خود استفاده کند .اگر بیمار قادر به پوشیدن ماسک صورت
نیست (به عنوان مثال  ،زیرا باعث ایجاد تنفس می شود)  ،شما به عنوان مراقب  ،هنگام قرار گرفتن در همان اتاق
بیمار باید ماسک بپوشید.
 -38حتما هنگام تماس یا تماس با خون  ،مدفوع یا مایعات بدن بیمار  ،مانند بزاق  ،خلط  ،مخاط بینی  ،استفراغ  ،ادرار
 ،از ماسک صورت و دستکش استفاده کنید.
 -39ماسک صورت و دستکش های یکبار مصرف را بعد از استفاده از آن ها معدوم کنید .استفاده مجدد نکنید.
6

نکات آموزش ی پ ی شگ ی ر ی از کرونا و ی روس
برای مراقبت از بیماران مبتال به عفونت ویروسی کرونا
) (COVID-19در منزل
(دستورالعمل شماره ) 28

 -40هنگام جدا کردن وسایل محافظ شخصی  ،ابتدا دستکش را خارج و در سطل آشغال درب دار بیندازید .سپس
بالفاصله دستان خود را با آب و صابون و آب یا ضدعفونی کننده دست الکلی تمیز کنید .در مرحله بعد  ،ماسک
صورت را برداشته و در سطل آشغال درب دار بیندازید و بالفاصله دوباره دستان خود را با صابون و آب یا
ضدعفونی کننده دست حاوی الکل تمیز کنید.
 -41از اشتراک وسایل خانگی با بیمار خودداری کنید.
 -42بهتر است لباس ،ملحفه ،حوله های حمام بیمار روزانه و به طور مرتب با صابون رختشویی و یا در ماشین
لباسشویی با آب  60تا  90درجه شسته و کامال خشک شوند.
 -43هر روز تمام سطوح "لمسی باال" مانند پیشخوان  ،رومیزی  ،میز کار  ،وسایل حمام  ،توالت  ،تلفن  ،صفحه کلید ،
تبلت و میزهای کنار تخت را تمیز کنید.
 -44همچنین  ،هر سطحی که ممکن است خون  ،مدفوع یا مایعات بدن روی آنها وجود داشته باشد را با هیپوکلریت
سدیم ( یک لیوان وایتکس و  9لیوان آب) ضدعفونی کنید.
 -45بالفاصله لباس ها یا مالفه هایی که خون  ،مدفوع یا مایعات بدن روی آنها وجود دارد را با آب گرم  60تا 90
درجه بشویید.
 -46سطوح بیرونی لباسشویی و ظرفشویی را نیز با هیپوکلریت سدیم ( یک لیوان وایتکس و  9لیوان آب) ضدعفونی
کنید.
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