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.مراقبت در منسل :

 4در صَرت خیس ضدى حَلِ تا آب ٍ صاتَى ضستطَ ٍ خطه گزدد.

*اگز احساس هی وٌید تیوار ضدُ اید تا  03رٍس در هٌشل استزاحت

-5ضستطَی ظزٍف غذا ٍ آب تیوار تا آب ٍٍ هایغ ظزفطَیی

ًوائیدٍ ،فمظ در صَرت ػالیوی هاًٌد (تة  ،سزفِ،تٌگی ًفس یا

ضزٍرت دارد.

اسْال )تِ هزاوش درهاًی هزاجؼِ ًوائید در غیز ایي صَرت ًیاسی تِ

-6تِ عَر رٍساًِ سغَح هَرد تواس تیوار ٍ ٍ تَالت ٍ رٍضَیی هَرد

هزاجؼِ ٍ تستزی در تیوارستاى ًیست .

استفادُ تیوارا تا هحلَل وایتکس  %1رقیق شذه(2لیَاى آب ٍ یه

تکات ذیل برای مراقبت از بیمار توسط افراد خانواده ضرورت

لیَاى ٍایتىس )گٌد سدایی گزدد.

دارد:

-0تیوار در یه اتاق جدا اس سایز افزاد خاًَادُ تا تَْیِ هٌاسة لزار
دادُ ضَد (پٌجزُ ّا تِ هٌظَر گزدش َّا تِ عَر هتٌاٍب تاس ٍ
تستِ گزدًد).
-1اػضای خاًَادُ اس تزدد در اتاق تیوار خَدداری ًوایٌد ٍ در
صَرت ػدم اهىاى ٍ هحدٍدیت هىاى  ،تیوار تاید فاصلِ یه هتز

اس دیگز افزاد خاًَادُ ٍ تْداضت تٌفسی را رػایت ًواید ٍ هاسه
ّن تشًد.جاتجایی تیوار در فضای هطتزن در حدالل هَارد تاضد.

 -7الثسِ ،حَلِ ،وهلحفِ ٍ لثاس ّای تیوار تَسظ هاضیي
 -8فزد هزالثت وٌٌدُ اس تواس هستمین تا هایؼات تدى تیوار  ،تِ
خصَظ تزضحات دّاى ٍتٌفس ٍ هدفَع تیوار خَدداری ًواید
ٍولیِ ٍسایل یىثار هصزف استفادُ ضدُ در ارتثاط تا تیوار ٍ فزد

هصزف ٍ  ....تِ عزیك هغلَب (در ًایلَى پیچیدُ ) ٍ دفغ ضًَد.
 -06فزد هزالثت وٌٌدُ تاید تِ هدت  03رٍس سالهت خَد را

است اس تیوار هزالثت وٌد ٍ اس هاسه هؼوَلی استفادُ ًواید ٍ

تٌگی ًفس ٍ)..تِ هزوش تْداضت اعالع دّد.

هاسه را لوس ًىٌدٍ لثل ٍتؼد اس دست سدى تِ هاسه دستْا را

 -11شخص هزالثت وٌٌدّاس تیوار تاید چٌاچِ ػالئن بیمار رو به

تطَید ٍ در صورت مرطوب و خیس شذن ماسک با ترشحات

افسایش بود سریعا به مراقبت سالمت مرکس خذمات جامع سالمت

و سرفه بیمار ،در شرایط بهذاشتی تعویض شود .

که تحت پوشش آن هستنذ اطالع دهذ و چنانچه یکی دیگر از

سغَح اعزاف تیوار ،تواس دارد ضزٍری است .
- 4تِ هٌظَر خطه ًوَدى دستْا اس حَلِ واغذی یىثار هصزف
استفادُ ضَد در غیز ایي صَرت اس حَلِ اختصاصی استفادُ گزدد.
ٍ

.

هزالثت وٌٌدُ هاًٌد 9هاسه ٍ حَلِ ّای واغذی ٍ دستىص یىثار

-2تْتزاست فمظ یه ًفز وِ اسًظز سالهت در ٍضؼیت خَتی

تَسظ فزد هزالثت وٌٌدُ در ّز تار وِ تا تیوار ٍیا ٍسایل ٍ یا

بیماریهای حادتنفسی ویا مشکوک

لثاسطَیی تا حزات  56تا  86درجِ ساًتی گزاد ضستطَ گزدًد.

وٌتزل وٌد ٍ در صَرت ػالهت دار ضدى ( تة ،سزفِ ،گلَدرد ،

-4رػایت تْداضت دستْا تا آب ٍ صاتَى تِ هدت  36تا 56ثاًیِ

مراقبت در منسل

افراد خانواده دچار عالیم گردیذ سریع به مرکس بهذاشت
شهرستان اطالع داده شود .

 -01اس ًمل ٍ اًتمال تیوار تا ٍسایل ًملیِ ػوَهی خَد داری گزدد.
-02رػایت تْداضت تٌفسی ٍضستطَی هىزر ٍ درست دستْا اس
تْتزیي هَاسیي تْداضتی است .

تهیه کننده :معاونت درمان

