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. لباس ملحفه و حوله های خشک کننده باید روزانه و به طور 18

 60مرتب با صابون رختشویی و یا درماشین لباسشویی با آب 

درجه شسته و کامال خشک شوند. ملحفه های آلوده در  90تا

کیسه زباله بنددار گذاشته شده و از جابه جایی و تماس مستقیم 

 آن ها با پوست خودداری شود.

در زمان تمیز بودن محیط زندگی بیمار، بایستی از دستکش . 19

ها و لباس های محافظ و یا پیش بند به منظور جلوگیری از رسیدن 

ترشحات به بدن استفاده شوند و تا زمانی که سطح آن ها تمیز 

است قابل استفاده می باشد. می توان از دستکش یکبار مصرف 

های خانگی بایستی  و یا دستکش خانگی استفاده کرد. دستکش

 با آب و صابون و یا مواد شوینده شسته شود.

. زباله های مرتبط با بیمار باید در سطل درب دار نگهداری و 20

به عنوان زباله عفونی دفع شود. از انواع مواجهه با لوازم آلوده که 

 در ارتباط مستقیم با بیمار هستند اجتناب گردد.

غذا و نوشیدنی ، مسواک و . از به اشتراک گذاشتن ظروف 21

 ملحفه بیمار اجتناب گردد.

. ارائه دهنده خدمت درمنزل بایستی از لوازم و تجهیزات 22

بهداشتی استفاده کند و از هرگونه تماس با ذرات و قطرات 

 تنفسی اجتناب کند.
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.حتی المقدور فرد بیمار در یک اتاق مجزا باشد و در صورتی که 3

نباشد، بیمار بایستی حداقل یک متر از سایر  این شرایط امکان پذیر

 افراد خانواده فاصله داشته باشد.

.تعداد مراقبین از بیمار به حداقل رسانده شود و در صورت امکان 4

یک نفر که دارای وضعیت سالمت مطلوب بوده و دارای ضعف 

 سیستم ایمنی و یا بیماری زمینه ای نباشد از بیمار مراقبت کند.

 منوع مالقات باشد.. بیمار م5

.بعد از هربار تماس با بیمار و مکان نگهداری وی، مراقب و یا افراد 6

 خانواده شستشوی بهداشتی دست انجام دهند .

.دست ها قبل و بعد از آماده کردن و خوردن خوراک و یا هر زمانی 7

 که فرد احساس کند که دست های وی آلوده است باید شسته شود.

آلودگی دست مشهود نباشد، می توان از ضدعفونی .در صورتی که 8

 کننده حاوی الکل استفاده کرد.

.پس از شست و شوی دست با آب و صابون ، از حوله کاغذی 9

یکبار مصرف)دستمال کاغذی( برای خشک کردن دست ها استفاده 

کنند. در صورت عدم دسترسی به دستمال کاغذی می توان از حوله 

نمود که در این صورت بایستی به محض های پارچه ای استفاده 

 خیس شدن حوله دیگری جایگزین شود.

ماسک استفاده  .جهت جلوگیری از انتشار ترشحات تنفسی، از10

 شود.
  

.بیمار بایستی حتی االمکان ازماسک طبی استفاده کند، برای 11

بیمارانی که قادر به استفاده از ماسک طبی نمی باشند، الزم است 

به صورت جدی بهداشت تنفس رعایت شود به عنوان مثال در زمان 

سرفه و عطسه بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانید، و 

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

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

 

 

 

 

 
 

 بیماری کرونا ویروس جدید
 

یک بیماری واگیردار ویروسی می باشد که قابلیت انتقال بین 

 دارد.انسان ها را 

 
 

 افراد پرخطر با مرگ و میر
 

خانم های باردار ، افراد مبتال به بیماری  ،سال 65سنین باالی 

های قلبی ـ  ریوی و کلیوی مزمن، مبتالیان به سرطان فعال، 

داروهای سرکوب کننده ایمنی، بیماران مبتال به دیابت، افراد 

 .سیب نخاعی و فلج مغزیآمعلوالن دارای ، سیگاری

 های انتقالراه 
 

انتقال ویروس توسط تنفسی ریز و بزرگ از  .انتقال قطره ای:1

فرد آلوده به دیگران که معموال از طریق عطسه و سرفه انجام 

 می شود.

انتقال از طریق سطوح آلوده به قطرات تنفسی .انتقال تماسی: 2

حاوی ویروس. افراد ممکن است از طریق تماس دهان یا بینی 

س با یک شئ آلوده به ویروس از قبیل دستگیره خود بعد از تما

درب ها یا میزها، یا دست کثیف شخص آلوده دچار این بیماری 

 می شوند.
 

توصیه های الزم جهت پیشگیری و کاهش انتقال 

 عفونت

.بیمار باید به تنهایی در یک اتاق دارای تهویه مناسب 1

 باشد.قرارداده شود و در و پنجره های اتاق قابل باز شدن 

. جابه جایی و حرکت بیمار محدود شود و حتی االمکان فضای 2

مشترک )آشپزخانه ، حمام، توالت و ...( دارای تهویه مناسب 

 بوده و پنجره ها در جهت گردش هوا باز شود.

 

 

 

 

 

 

.ارائه دهندگان مراقبت نیز بایستی از ماسک طبی استفاده 12

و در طول کنند ، به طوری که دهان وبینی کامل پوشانده شود 

استفاده از ماسک به آن دست نزنند و در صورتیکه ماسک با 

ترشحات آلوده و یا خیس شود بایستی با یک ماسک تمیز و 

خشک جایگزین شود. ماسک باید به طور صحیح و استاندارد 

خارج شود به طوری که جلوی ماسک لمس نشود و از سمت 

 کش پشت سر از صورت جدا و برداشته شود.

ک بایستی بالفاصله در سطل زباله درب دار گذاشته . ماس13

 شود و دست ها شسته شوند.

.از تماس مستقیم با مایعات و ترشحات بدن به خصوص 14

ترشحات دهان و مجاری تنفسی خودداری شود و برای دفع 

ضایعات مانند ادرار ، مدفوع و زباله ها از دستکش یکبارمصرف 

تی قبل و بعد از استفاده و ماسک استفاده شود. دست ها بایس

 ازماسک و دستکش با آب و صابون شسته شوند.

.استفاده دوباره از ملحفه های شخصی و ظروف اختصاصی 15

 که قابل شست و شو با آب و مواد شوینده باشند بالمانع است.

.وسایل موجود در اتاق بیمار به حداقل برسد. سطوحی که 16

تخت ، مبلمان اتاق و ...(  بیمار با آن ها در تماس است )میز،

بایستی روزانه تمیز و ضدعفونی شود. برای ضدعفونی کردن 

این وسایل می توان از شوینده ها و وایتکس رقیق استفاده کرد. 

نحوه تهیه وایتکس رقیق شده برای ضدعفونی سطوح و وسایل 

با آلودگی زیاد )مثل وسایل بیمار( به ازای هر یک پیمانه وایتکس 

انه آب اضافه شود. نحوه تهیه وایتکس رقیق شده برای پیم 9، 

ضدعفونی سطوح و وسایل با آلودگی کم به ازای هر پیمانه 

 پیمانه آب اضافه کنید. 99وایتکس 

. سطوح توالت و حمام مورد استفاده بیمار حداقل یک بار در 17

روز شسته و ضدعفونی شود ) می توان از وایتکس رقیق شده 

 استفاده کرد.(
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