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	نگھداری در اتاقی کھ دارای سیستم گردش ھوای خوب است §
این اتاق ھا را استفاده کند در غیراینصورت نباید اتاق ھای عمومی خانھ مثل اشپزخانھ مریض  §

	د مثل پنجره باز گزاشتن.باید خوب تعویض ھوا شو
میبایست شخص سالم در ید دیگری در یک اتاق بخوابد در غیراینصورت نباید مریض با شخص  §

	.تخت جدا و با فاصلھ بیشتر از یک متر حداقل بخوابد
سالمت کامل بھ این شخص باید در  بھتر است نگھداری از بیمار را فقط یک نفر بھ عھده بگیرد §

	داشتھ باشد.خاصی سر ببرد و ھیچ مریضی مضمنی یا بیماری 
	نباید کسی را بھ مالقات بپذیرد.در تمام زمانی کھ شخص بیمار ھنوز عالعم بیماری را دارد  §
گزاشتھ شود در خروجی اتاق مریض در نزدیکی الکحل یا ژل و یا مایع ضدعفونی دست ھا  §

	بشود خریداری کرد.اینکھ قابل خرید برای ھمھ باشد و درصورت (
دست ھایتان را کامل با  لباس و لوازم مریض و یا اتاق مریضبعد از ھر ارتباطی با مریض یا  §

و تمام دست را  میلی لیتر روی دست ھا بریزید٣»(بھ صورت مایع ضد عفونی ضدعفونی کنید
بھ ھیچ چیزی دست نزنید) و یا در زمان برای خشک شدن سانیھ  ٣٠ با مایع کامال بمالید

	ضدعفونی ندارید دست ھایتان را با مایع دست شویی بشویید.تی کھ مایع صور
	با دقت بھ نظافت اھمیت بدھند.تمام اعضای خانواده می بایست  §
بعد از ھر  ٫آماده کردن غذا  ٫آلودگی (مثل تمیز کردن منزل) شستن مرتب دستان قبل و بعد از  §

 ٫مثل باز کردن درھا گر کارھاو برای انجام دادن دی ٫خرید کردن ٫بعد از توالت ٫وعده ی غذایی
از آرنج خود استفاده کنید. عوض کردن و شستن توانید از دستکش استفاده کرده و تا می٫زنگ در

	روزانھ نخی و پارچھ ای!
با دستمال ھای کاغذی و یک بار مصرف خشک کنید در غیر دست ھا را بعد از شستن  §

	عوض کنید.دستمال شخصی خود را استفاده کنید و روزانھ اینصورت 
بھ طوری کھ دماغ و  محافظ استفاده کند حداالمکان بھ صورت داعمی از ماسکبیمار می بایست  §

دھان و بینی را ھنگام سرفھ و یا تناب یا آلرژی یا نبود ماسک بپوشاند. در صورت اجدھان 
	)( نھایتا دفع آن در سطل زبالھبپوشاندبا دستمال کاغذی یا دستمال یکبار مصرف عطسھ 

	در اتاق مریض شخص مراقب می بایست از ماسک و دستکش استفاده نماید. §
فقط و فقط از کش موجود در دو طرف ماسک استفاده در صورت تبدیل و یا برداشتن ماسک  §

	ماسک حتما و حتما آن را عوض کنید.لطفا در صورت خیس شدن و یا آلوده شدن  ٫کرده
و بعد از ھر بار تماس با ماسک ماسک ھا و دستکش ھا را بھ ھیچ عنوان دوباره استفاده نکنید  §

	ضد عفونی و یا با آب و مایع دست شوی بشوید.حتما دستان را 
) باید تنھا و آنھا (ظروف شخص بیمار بیمار باید تنھا از ضروف شخصی خودش استفاده کند §

	توسط شخص بیمار استفاده شود و مرتبا شستھ شوند.
	باید یکی از آنھا بھ بیمار اختصاص داده شود. در صورت وجود دو توالت در خانھ §
داعما ضد دستگیره ھای در و غیره....) باید  ٫تخت ٫سطوح موجود در اتاق بیمار (مثل میز §

	.روزانھ ضد عفونی شوند حمام و دستشویی می بایست ٫عفونی شوند
موجود در بازار و سطوح از مواد شست و شو و ضد عفونی کننده  برای ضد عفونی کردن §

و یا  dmاز فروشگاه ھای مخصوص مانند توان آنھا را می ٫استفاده کنیدمخصوص ضد ویروس 
		کردن حتما از دستکش و ماسک استفاده نمایید.داروخانھ ھا تھیھ کنید. بھ ھنگام ضد عفونی 
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§ 	
درجھ سانتیگراد  ٩٠تا  ۶٠و غیره.... بیمار در دمای بین  روکش ھای تخت ٫لباس ھای مریض §

در یک کیسھ ی جداگانھ جمع آوری و از تماس بشویید. لباس ھای نشستھ و یا آلوده ی بیمار را 
	تنھا با استفاده از دستکش )اجتناب کنید ( در غیر اینصورت با آن حداالمکان 

در یک ظرف دربستھ بھ مدت سھ و زبالھ ھای دیگر بیمار در اتاق بیمار  ٫ماسک ھا ٫دستکش ھا §
	بھ ھمراه زبالھ ھای دیگر خانھ دفع کنید.روز نگھ داری کرده و سپس 

کھ با بیمار در تماس توجھ داشتھ باشید کھ تمام اعضای خانواده باید از تماس با وسایل و چیزھای 
برای شخص بیمار). در زمان ور مثال مسواک و حولھ ھای جداگانھ ( بھ طبوده تند خودداری کنند 

	و بینی جدا خودداری کنید. ٫دھان  ٫چشم ٫تماس با بیمار از لمس صورت
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

	
	

 


