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 با آرزوی بهبودی و سالمتی  برای شما بیمار عزیز 

از طریق ریز قطرات تنفسی و تماس با آنها به راحتی منتقل می شود رعایت نکات  19با توجه به اینکه ویروس عامل بیماری کووید 

 ذیل پس از ترخیص و در دوره نقاهت برای رسیدن به بهبود کامل و همچنین جلوگیری از انتشار بیماری توصیه می شود.

 روز طول می کشد. 14کنید و این زمان حدودا در دوره نقاهت هیچ کس اجازه عیادت از شما را ندارد تا زمانیکه کامال بهبود پیدا 

 شما بهتر است در یک اتاق مجزا از سایر اعضای خانواده استراحت کنید. اتاق مورد نظر باید تهویه مناسب داشته باشد )مثال

 پنجره ای که به بیرون باز شود(.

ز اتاق خارج شوید.تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانید و فقط برای موارد ضروری ا  

 اگر این امکان فراهم نیست که اتاق مجزا داشته باشید باید از سایر افراد خانواده حداقل یک متر فاصله بگیرید و همچنین محل

خواب خود را با فاصله انتخاب کنید. تمام محل هایی که شما و سایر اعضا خانواده به طور مشترک از آن استفاده می کنید مانند 

 خانه و دستشویی  باید تهویه مناسب داشته باشد.آشپز

 ظرف غذا، قاشق و چنگال  شما باید از بقیه مجزا باشد. این وسایل باید پس از استفاده با مایع ظرفشویی و آب به صورت جدا از

 ظروف سایر اعضای خانواده شسته شود.

د باید محدود باشند. در صورت امکان فرد مراقب باید در سالمت اگر نیاز به مراقب دارید تعداد کسانی که از شما مراقبت می کنن

کامل باشد و بیماری زمینه ای نداشته باشد)افراد با مشکالت زمینه ای مانند نقص سیستم ایمنی،آسم و... در خطر بیشتر ابتال و 

 .(درگیری های ریوی هستند

 

:بهداشت دست 

ثانیه   احتمال انتقال بیماری را به افراددیگر به حداقل برسانید.   20ه مدت شما می توانید با شستشوی صحیح دست ها حداقل ب

بعداز تخلیه بینی، سرفه و عطسه، قبل و بعد از تهیه  غذا، قبل از  خوردن غذا، بعد از استفاده از توالت، پس از تماس با حیوانات، 

 ی زباله حتما دستان خود را با آب و صابون بشویید.  خوراک حیوانات یا زباله های حیوانات، بعد از لمس زباله یا محفظه

 .تاکید می شود که شما تا زمانی که کامل بهبود پیدا نکرده اید نباید برای سایر اعضای خانواده غذا بپزید 



 بعد از شستن دست ها با آب و صابون از دستمال

کاغذی به جای حوله برای خشک کردن دست ها 

تهیه دستمال کاغذی برای شما استفاده کنید. اگر 

مقدور نیست  از حوله پارچه ای استفاده کنید ولی به 

محض خیس شدن آن را تعویض کنید و جدا از سایر 

 لباس ها بشویید.

 

 پس از شستن دست ها با آب و صابون شیر آب را

 نیز شسته و سپس اقدام به بستن آن نمایید.

 نیست می اگر آب و صابون به آسانی در دسترس

توانید از یک محلول ضدعفونی کننده دست حاوی 

درصد الکل داشته  ۶0الکل استفاده کنید که حداقل 

باشد. با مطالعه برچسب محلول می توانید از میزان 

 الکل داخل آن مطلع شوید.

 اگر دست های شما با ترشحات بدنتان آلوده شود

 قبل از تماس با هر وسیله ای  حتما باید با آب و

 صابون و طبق رعایت اصول صحیح  شستشو شود.

 هنگام سرفه و عطسه با دستمال کاغذی جلوی

  ثانیه با آب و صابون بشویید. 20دهان و بینی را بپوشانید، دستمال را بالفاصله در سطل زباله درب دار انداخته و دست ها را به مدت 

:استفاده از ماسک  

 متغیر است و در این دوران استفاده از ماسک جهت جلوگیری از انتشار بیماری توصیه می شود.روز  14تا  5دوره بیماری بین 

 قبل از پوشیدن ماسک و بعد از خارج کردن آن  دست های خود را طبق دستورالعمل صحیح شستشوی دست ها  با آب و صابون

 بشویید.

.ماسک باید دهان و بینی شما را به طور کامل بپوشاند 

استفاده و زمان خارج کردن ماسک به هیچ عنوان قسمت خارجی ماسک را لمس نکنید.  هنگام 

.جهت خارج کردن ماسک بند های ماسک را گرفته و ماسک را بیرون بیاورید و بالفاصله در یک سطل زباله درب دار بیندازید 



اصله تعویض نمایید  و به طور صحیح دور در صورتی که هنگام استفاده از ماسک با ترشحات شما آلوده شد ماسک را بالف

 بیندازید.

 در صورتی که قادربه استفاده از ماسک نباشید حتما تمام مدت در  اتاق جداگانه بمانید. هنگام ورود فرد دیگر به اتاق حتما ماسک

 خود را بزنید.

:مصرف داروها و نکات مربوط به آن 

.داروها را سر وقت مصرف کنید 

 دارو را با غذا مصرف کنید  ولی خوردن دارو با معده خالی نیز ممنوعیت ندارد.تا حد امکان 

 .دارو را با  آب کافی میل نمایید 

 در صورت فراموش کردن مصرف قرص هر زمان که به یاد آوردید آن  را بخورید ولی اگر کمتر از دو ساعت تا مصرف قرص بعدی

 دداری نمایید و قرص یعدی را سر وقت مصرف کنید.زمان باقی است از مصرف قرص فراموش شده خو

.در صورتی که داروی دیگری مصرف می کنید حتما پزشک خود را مطلع نمایید  

:رعایت نکات تغذیه ای 

..رژیم غذایی پرپروتئین و پرکالری در صورتیکه ممنوعیت تغذیه ای نداشته اید برای شما توصیه می شود 

بیماری دیگر رژیم خاصی را مانند: رژیم بدون گلوتن در افراد سلیاکی، رژیم غذایی بیماران با  در صورتی که شما  به دلیل

 مشکالت کلیوی و رژیم دیابتی  رعایت می کنید باید رژیم مرتبط با بیماری خود را طبق روال قبل رعایت نمایید.

 .شما باید مصرف مایعات کافی داشته باشید 

غذی هایی از قبیل ویتامین دریافت ویتامین ها و ریزمC ویتامین ،B۶ ،D ،E فقط در صورت سوء  3، روی، منیزیم، سلنیم و امگا

 آنها توصیه می شود.  تغذیه و کمبود

:رعایت نکات بهداشتی  

سرویس بهداشتی، دست شویی و حمام  را بعد از استفاده با شویندهای معمول شسته وضدعفونی کنید. تمامی شوینده ها مانند 

صابون، پودرها، مایع ظرفشویی، ضدعفونی کننده ها مانند محلولهای الکلی و وایتکس رقیق شده، بر روی این ویروس موثر است و 

 آن را از بین می برد.



 لیوان آب جوشیده سرد شده مخلوط  9نکته: برای تهیه وایتکس رقیق شده برای ضدعفونی می توانید یک لیوان وایتکس را با

 نمایید.

طوحی مانند دستگیره ها، کناره های تخت، صندلی های اتاق، سطوح میز و... که تماس زیاد با آن دارید به طور مکرر باید س

 شستشو و ضدعفونی شود.

  در صورتیکه سرفه های شما بدتر شد و دچار تندی تنفس به همرا تپش قلب و یا  دوباره تب داشتید  بالفاصله به مراکز درمانی

 مراجعه کنید.

به عنوان مراقب فرد بیمار چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ 

ید.در صورت هر گونه تماس با فرد مبتال  باید دست های خود را با آب و صابون بشوی 

 از تماس مستقیم با ترشحات بیمار )ترشحات تنفسی، ادرار و مدفوع( خودداری کنید و در صورت تماس بالفاصله دستان خود را

 با آب و صابون بشویید.

.از تماس دست آلوده به صورت مخصوصا دهان و بینی و چشم ها جدا اجتناب نمایید 

 ملحفه های بیمار حتما دستکش بپوشید.برای تمیز کردن سطوح آلوده، حمل لباس ها و 

 اگر از دستکش یکبار مصرف استفاده می کنید پس از اتمام کار آن ها را دور بیاندازید. اگر از دست کش های ظرفشویی استفاده

 می کنید پس از اتمام کار آنها با آب و صابون بشویید یا  ضدعفونی کنید.

ویی بیمار را به طور مجزا از سایر لباس ها با پودر یا مایع لباسشویی معمول و با آب لباس ها، ملحفه و حوله های حمام و دستش

 درجه سانتی گراد بشویید. ۶0-90دمای 

.تحت هیچ شرایطی ماسک و دستکش استفاده شده را مجدد مصرف نکنید 
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