
 نکات کلی  بهداشتی

و تا پایان  داروهای تجویزی را به طور منظم

 .دوره درمان مصرف کنید

در صورت تشدید سرفه، تب و یا تنگی نفس 

 ز درمانی مراجعه کنیدبه مرک فورا

در یک اتاق مجزا با یک پنجره و درب باز و 

 .تهویه مناسب استراحت کنید

وازافراد کم  کنید   دفعات  خروج از اتاق را

 حداقل یک متر فاصله  بگیرید

ظرف غذا و قاشق و چنگال باید جدا از ظروف 

 سایراعضای خانواده شسته شود

کامل است درسلامت ترجیحا فقط یک نفر که 

مشکل زمینه ای)دیابت و مشکل قلبی و...( و

 باید از شما مراقبت کندندارد 

ندارد مگرکه بهبودی  کسی اجازه عیادت شما را

 روز( 41کامل بیابید)حدود 

به صورت مداوم دستگیره درب اتاق ها و 

 سرویس بهداشتی را ضد عفونی کنید 

دستها از دستمال کاغذی به جای بعد از شستن 

 حوله استفاده کنید

 

 

 عوامل ایجاد کننده خونریزی های بینی

 

 

 

بینی ,شکستگی خشک ضربه به بینی)دستکاری مخاط -4

 بینی(

 

 بیماریهای عفونی)سرما خوردگی,آنفلوانزا(-2

 

 بیماریهای آلرژیک)وجود عطسه(-3

 

 مشکلات سیستم گردش خون)تنگی عروق-1

 

 قلب,مشکلات کلیوی,فشار خون بالا(

 

 مصرف داروهای رقیق کننده خون مثل-5

 

 آسپرین,وارفارین ,هپارین

 

 و ماسک از استفاده پیرامون نکاتی

 دستکش

.در زمانی که بیمار اطراف فرد دیگر یا حیوان خانگی 4

 است حتما ازماسک استفاده کند.

.اگر قادر به استفاده از ماسک نباشد حتما در اتاق جدا 2

ی وارد اتاق میشود حتما بماند و در صورتی که فرد دیگر

 ماسک و دستکش بپوشد 

ر هنگام عطسه یا سرفه با دستمال کاغذی جلوی .د3

دهان یا بینی را بپوشاند، سریع دستمال را در سطل در 

ثانیه با آب و صابون  22دار بیندازد و دست ها را به مدت 

 ضد عفونی کند.درصد 02شسته یا با الکل 

کند قبل از ورود به اتاق  .فردی که از بیمار مراقبت می1

 ده بپوشد.بیمارباید یک ماسک سا

. جهت درآوردن ماسک به هیچ وجه جلوی ماسک یا 5

 همان قسمت پارچه ای را لمس نکنید.

 
 

 نحوه صحیح  شستن دستها

شستن دستها میتواند در پیشگیری از بیماری کمک 

 مانند موارد ذکر شده در زیر:  بسزایی کند

 قبل، حین و بعد از تهیه غذا 

 ر خانه بیمار قبل و بعد از مراقبت از شخصی که د

 .است

 قبل و بعد از درمان زخم در سطح بدن 

 ، تعویض پوشک، تخلیه  بعد ازاستفاده ازتوالت

 بینی،سرفه و عطسه و لمس زباله

 



  

 

 

 لباسها شستن برای هایی توصیه

تحت هیچ شرایطی ماسک و دستکش استفاده شده را 

مجددا مصرف نکنید.ابتدا دستکش ها راخارج  کنید سپس 

خارج کنید و مجددا  دستها را بشویید سپس ماسک را

 شویید و ضد عفونی کنید.بدستها را 

 

 توصیه های لازم جهت شستشوی میوه و سبزی

میوه  و سبزیجاتی را که ظاهری سالم و بدون پوسیدگی -

دارند جهت خرید انتخاب کنید و از قرار دادن آنها در کنار 

گوشت خام و... پرهیز سایر مواد خوراکی مانند نان و 

 نمایید.

پس از ورود به منزل، کیسه های میوه و سبزی را در جایی -

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.

دستها را شسته و میوه و سبزی را در ظروف مخصوص -

 حاوی موادضدعفونی کننده قرار دهید

پس از گذشت زمان لازم میوه و سبزی را به خوبی آبکشی -

 مخصوص بگذاریدنموده و درسبد 

پس از اتمام شستشو، کیسه های پلاستیکی را دور -

انداخته، سینک و محل قرار دادن کیسه ها را بشویید و یا 

 ضد عفونی نمایید.

از قرار دادن میوه و سبزی نشسته در یخچال خودداری -

 کنید.

د کردن میوه و سبزی آنها را در ظرف درب رپس از خ-

 بسته در یخچال قرار دهید.

به صورت مداوم دستگیره درب یخچال را ضدعفونی -

 نمایید.

از خوردن میوه و سبزی خام در بیرون از منزل اجتناب -

 کنید.

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین )ع(

 

به  راهنمای بیماران مبتلا

 ویروس کرونا در منزل

 ویژه مددجویان

 

 

 واحد آموزش سلامت
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