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ساعت قابلیت استفاده دارد ) بصورت روزانه بررای صصرر   42برای 

 همان روز تهیه گردد.(

در زصان استفاده از صحلول وایتکس صراقب چشم ،پوست و دستراراه -

 تنفسی خود باشید و از دستکش و صاسک استفاده نمایید.

برای گندزادایی سطوح حساس همانند صانیتور ، گوشی صوبایل و ... از  -

 درجه استفاده شود. 07الکل 

 تغذیه بیمار :

از صایعات گرم فراوان و غذاهایی صقوی از قبیل سوپ صرغ و سبزیجات 

 و صیوه های تازه صثل صرکبات استفاده نمایید.

 از صصر  غذاهای چرب و شیرین درطی بیماری پرهیز کنید.

 توصیه های صهم برای فرد صراقب بیمار 

ثانیه شرسرتره  47دست ها بطور صرتب با آب گرم و صابون بمدت  -1

 درجه ضدعفونی شود. 07شود یا با الکل طبی 

 از لمس چشم ، بینی و صورت خودداری شود. -4

 فرد صراقب برای صراقبت از بیمار از صاسک و دستکش استفاده کند. -3

روزانه درجه حرارت بدن خود را اندازه گیری نموده و در صورت  -2

صشاهده تب ، سرفه و تنای نفس ضمن صشاوره تلفنی با شماره هرای 

 خود را قرنطینه نمایید. 37 27و  197

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان:

 انداخته شود و سپس دست ها با آب و صابون شسته شود.

استفاده دوباره از صلحفه های شخصی و ظرو  اختصاصی که قابل  -

 شست و شو با آب و صواد شوینده باشند ، بالصانع است.

لباس ، صلحفه ، حوله های حمام و دست روزانه و به طور صرتب با  -

درجه شسرتره  97تا  07صواد شوینده و یا در صاشین لباسشویی با آب 

وکاصال خشک شوند. صلحفه های آلوده در کیسه زباله بنددار گذاشه 

 شده و از جابه جایی و تماس صستقیم آنها با پوست خودداری شود.

زباله های صرتبط با بیمار زباله عفونی در نظر گرفته شده ود رسطل  -

 درب دار ناهداری و به عنوان زباله عفونی دفع شود.

از به اشتراک گذاشتن ظرو  غذا و نوشیدنی ها ، صسواک ، حوله  -

 و صلحفه بیمار اجتناب گردد.

سطوحی که بیمار با آن در تماس است بایستی روزانه گندزادیری  -

 شود.

ظر  هایی که بیمار استفاده صی کند از سایر ظرو  صنزل جدا و به  -

صورت صجزا با آب داغ و صایع ظرفشویی و ابر و اسکاج جدا شسته 

 شود .

 5قاشق غذاخوری وایرترکرس  4روش تهیه صحلول وایتکس : 

 لیوان ( آب سرد اضافه کنید. 2درصد را به یک لیتر )

 صحلول وایتکس که به این ترتیب تهیه صی شود حداکثر نکته صهم : 

    
   

  
 دانشااه علوم پزشکی و خدصات بهداشتی گیالن        

 بیمارستان اصام خمینی )ره( صوصعه سرا               

 P-PH126کد پمفلت:

نحوه صراقبت از بیماران با عالئم      

  خفیف کرونا ویروس در صنزل

صددجویان صبتال با عالئم خفیف : گروه هد  

 کروناویروس ،نیازصند صراقبت در صنزل پس از ترخیص 

پس  4719راهنمای بیماران بستری شده بالینی کرونا صنیع: 

از ترخیص ، انجمن صتخصصین داروسازی  بالینی ایران 

 ،بیمارستان دکتر صسیح دانشوری.

 1399زیر نظر واحد آصوزش سالصت  اردیبهشت 
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 به نام خدا

 ( چیست؟19بیماری کروناویروس جدید )کووید

( یک بیمراری واگریرردار 19بیماری کرونا ویروس جدید )کووید

 ویروسی است که قابلیت انتقال بین انسان ها را دارد.

 عالیم بیماری چیست؟

تب ، سرفه های خشک ، تنای نفس و گاهی صشکالت حاد تنفسی 

صانند تنفس تند، گلودرد و در صوارد کمتری آبریزش بینی است ، 

صشکالت گوارشی نظیر اسهال ، نارسایی حاد تنفسی ، اخرترال ت 

 .انعقادی خون و نارسایی کلیه نیز گزارش شده است

 ویروس کروناویروس چاونه انتقال پیدا صی کند؟

تماس تماس با قطرات و ترشحات دستااه تنفس فرد آلوده در اثر -

 صتر ( 1-4عطسه یا سرفه.) در فاصله ای کمتر از 

تماس دست ها با سطوح آلوده به ویروس و سپس لرمرس دهران -

 ،چشم ها و بینی .

 دوره نهفتای کرونا ویروس چند روز است؟

 0تا  3روز و به طور شایعتر  12تا  4دروه نهفتای این ویروس حدود 

 روز است.

 توصیه های  زم برای پیشایری و کاهش انتقال عفونت در صنزل 

 شاصل صوارد زیر صی باشد:

بیمار در یک اتاق تنها دارای تهویه صناسب قرار داده شود، در و  -

 پنجره های اتاق قابل باز شدن باشد.

جابجایی و حرکت بیمار صحدود شود و حتی ا صکران فاراهرای  -

صشترک )آشیزخانه ، حمام ، توالت و...( دارای تهویه صناسب بوده و 

 پنجره هاجهت گردش هوا باز شوند.

حتی المقدور سایرافراد خانواده در یک اتاق صجرزا براشرنرد. در  -

صورتی که این شرایط اصکان پذیر نباشد، بیمار بایستی حداقل دو صتر 

 از سایر افراد خانواده فاصله داشته باشد.

دست ها قبل و بعد از آصاده کردن و خوردن غذا و یا هر زصانی که  -

فرد احساس کند که دستهای وی آلوده است باید با آب و صابون به 

 ثانیه شسته شود. 37صدت 

 بیمار صالقات صمنوع باشد. -

در صورتی که آلودگی دست ها صشهود نربراشرد، صری تروان از  -

 درصد استفاده کرد. 07ضدعفونی کننده بر پایه الکل 

در زصان تمیز نمودن صحیط زندگی بیمار بایستی از دستکش ، لباس  -

های صحافظ و یا پیش بند به صنظور جلوگیری از رسیدن ترشحات به 

 بدن استفاده شود. صی توان از دستکش یک بار صصر  و یا دستکش 

خانای استفاده کرد .دستکش های خانای بایستی با آب و صابون 

شسته شود. دستکش یک بار صصر  بایستی پس از اسرترفراده در 

سطل زباله درب دار انداخته شود. ،پس از شستشوی دست ها با آب 

و صابون از دستمال کاغذی برای خشک کردن دست ها استرفراده 

شود. در صورت عدم دسترسی به دستمال کاغذی صی توان از حوله 

های پارچه ای استفاده نمود که در این صورت بایستی یه صرحر  

 خیس شدن ، حوله دیاری جایازین شود.

بیمار بایستی حتی ا صکان از صاسک طبی استفاده کند. برای  -

بیمارانی که قادر به استفاده از صاسک طبی نمی باشند  زم است به 

صورت جدی بهداشت تنفسی رعایت شود. به عنوان صثال در زصان 

سرفه یا عطسه ، بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانند و 

دستمال پس از استفاده در سطل زباله درب دار انداخته شود و در 

 .صورت استفاده از دستمال پارچه ای آن را با آب و صابون بشوید

ارائه دهناام صراقبت نیز بایستی از صاسک طبی استفاده کنند ، به  -

طوری که دهان و بینی به صورت کاصل پوشانده شرود در طرول 

استفاده از صاسک به آن دست نزنند و در صورتیکره صراسرک بره 

ترشحات آلوده شده و یا خیس شود ، بایستی با یک صاسک تمیز و 

خشک جایازین شود، صاسک باید به طوری که جلروی صراسرک 

لمس نشود و از سمت کش بسمت سر از صورت جدا و برداشرتره 

 شود.

 صاسک بایستی بالفاصله پس از صصر  در سطل زباله درب دار  -


