
	کورونا.  روسیمشکوک بھ و ماریمراقبت از ب یشده برا ھیتوص یاقدامات بھداشت

	انجمن پزشکان خانواده آلمان: پروتکل

	مناسب. ھیاتاق مجزا و با تھو کیدر  ماریب اسکان�

 ھیاست، از تھو ریکار اجتناب ناپذ نیافراد خانواده حضور داشتھ باشد. اگر ا ھیو مشترک با بق منینش یدر اتاقھا دینبا ماریب
	.دیحاصل کن نانیپنجره باز) اطم کیاتاق ھا (بھ عنوان مثال با  نیمناسب ا

	

متر با تختخواب  کیحداقل  دیبا ماریباشد ، تخت ب ریامر اجتناب ناپذ نیبخوابد. اگر ا ماریدر اتاق ب دینبا یگریشخص د چیھ� 
	فاصلھ داشتھ باشد. یبعد

	

 یخوب یسالمت طیکھ از شرا ینفر باشد. شخص کیفقط بعھده  حایبعھده افراد محدود و ترج ماریب از مراقبت کھ است بھتر�
	. ستین یمنیا ستمیضعف س ایمزمن و  یھایماریبرخوردار است و مبتال بھ ب

	

	کنندگان را ندارد. ادتیاجازه مالقات با ع ماریخطر عفونت وجود داشتھ باشد ، ب ایو  یماریکھ عالئم ب یزمان تا�

	

و آن را در  دیکن ھیالکل) تھ یحاو یاسپر ای(ژل  روسیسوپرمارکتھا با اثر ضد و ایكننده را از داروخانھ ھا  یضدعفون مواد�
	.دیدر دسترس قرار بدھ ماریاتاق ب یخانھ در محل خروج

	

 3. ( دیکن یدستھا را ضدعفون: ماریبالفاصلھ بعد از ترک اتاق ب نیو ھمچن یاطراف و طیمح ای ماریب با تماس نوع ھر از پس�
	)دیمالش دھ ھیثان 30و دستھا را حداقل  ختھیدر کف دست ھا ر یاز محلول ضدعفون تریل یلیم

	

	قیبطور دق دیخانواده با یاعضا ھیکل�

والت، ز تو صرف غذا، بعد از استفاده ا ھی، قبل و بعد از تھ لیبھردل یدست بعد از آلودگ یبھداشت توجھ داشتھ باشند. (شستشو بھ
	.)گرید یو انجام کارھا دیبعد از خر

را  یپارچھ ا ی. دستکش ھادیدر را با آرنج باز کن رهی. دستگدیاز دستکش استفاده کن گرید یانجام کارھا ایو  دیموقع خر در
	.دیکن ضیروزانھ شستشو/تعو

	

	.دیمصرف خشک کن کباری یحولھ ھا ای یا با دستمال کاغذر ھا دست امکان صورت در ، ھا دست شستن از بعد� 

	

 یدائم دنیرا پوشانده باشد. اگر پوش ینیکھ دھان و ب یداشتھ باشد طور یماسک تنفس دیبا ماریکھ ممکن است، ب یزمان تا�
	ایھنگام سرفھ  ینی، دھان و ب ستیماسک در دسترس ن ایو  ستیقابل تحمل ن ماریب یماسک برا

	).دیندازی(سپس آنھا را دور ب دیبپوشان یپارچھ ا ای یرا با دستمال کاغذ عطسھ

	

استفاده از  نیاستفاده کند.ھمچن یدرصورت تحمل از ماسک تنفس ماریدر اتاق ب دیکند با یمراقبت م ماریکھ از ب یشخص �
	شود.  یم ھیتوص ماریبا ترشحات بدن ب یمحافظت از آلودگ یمصرف برا کباریدستکش 

	



با گرفتن بند ماسک انجام شود و از لمس  دیآلوده شدن فقط با ایدر صورت مرطوب و  یتنفس یو درآوردن ماسکھا ضیتعو �
	شود.  یخود ماسک خوددار

	

 دیمصرف استفاده مجدد نشوند. ھر بار کھ ماسک و دستکش برداشتھ شود ، دست ھا با کباری یو دستکش ھا یتنفس یماسکھا �
	شوند. یضد عفون

	

 ماریمرتبا شستشو داده شده و فقط توسط ب لیوسا نیخودشان استفاده کنند.ا یمنحصرا از ظروف و کارد و چنگالھا دیبا مارانیب�
	.ردیگ یمورد استفاده مجدد قرار م

	

	باشد. ماریاستفاده ب یبرا دیاز آنھا فقط با یکیدو توالت است ،  یدارا خانھ اگر �

	

�  ً حمام و  نطوریتختخواب ، قاب تختخواب ، دستھ درب) ھم ز،ی(بھ عنوان مثال م دیکن زیرا تم ماریاتاق ب لیوسا سطوح مرتبا
	شود. زیتم دیبار در روز با کیحداقل  ماریتوالت ب

	

ضد  یکننده ھا یموجود استفاده کرده و سپس از ضد عفون یکننده تجار زیماده تم کیکردن سطوح ، ابتدا از  زیتم یبرا 
	کھ در  دیاستفاده کن روسیو

	.دیماسک و دستکش بپوش دیکردن با زیھا موجود است. ھنگام تم داروخانھ

	

آلوده را  ی. لباس ھادییبشو گرادیدرجھ سانت 90 - 60و با حرارت  یمعمول ندهی، مالفھ و حولھ را با مواد شو ماریب یھا لباس�
	).دیمصرف لمس کن کباریبا استفاده از دستکش  حای(ترج دیجمع کن ییلباسشو یھا سھیدر ک

	

و سپس آنھا را بھ  دیرا در ظروف دربستھ جمع کن ماریدر اتاق ب یبھداشت دیمواد زا ریسا و شده مصرف ماسک و دستکش �
	.دیزیدور بر یعفون یعنوان زبالھ ھا

	

) رهی(مثالً مسواک ، حولھ و غ ماریب یشخص لیبا وسا یکھ در معرض آلودگ دیحاصل کن نانیعضو خانواده اطم کی عنوان بھ �
	. دیستین

	

	.دیکن ی) با انگشتان خوددارینیب ، چشم( خود صورت لمس از�
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