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بمدت.6 صابون و آب با مكرر را ها ثانيه60تا40دست
.بشوييد

الكلي.7 هاي كننده ضدعفوني از نداريد صابون و آب اگر
كنيد .استفاده

يك.8 فاصله دارندحفظ ا بيمار عالئم كه كساني با متري
است .،ضروري

ب.9 را آنها حيواني اي فراورده از استفاده صورت هدر
و گوشت و بپزيد كامل بطور سپس و بشوييد خوبي

ب را مرغ بپزيدهتخم .خوبي
سطوح.10 لمس و پرجمعيت هاي مكان در حضور از

كنيد خودداري عمومي .ووسايل
ديو.11 و در بوسيدن و لمس واز مذهبي اماكن هاي ار

كنيد خودداري .پرجمعيت
صابون.12 و آب با را خود اي دسته سرفه يا عطسه از بعد

كنيد ضدعفوني الكل وبا .بشوييد
مكان.13 در را ترشحات به آلوده دستمال و خود دهان آب

نريزيد .عمومي
به.14 شبيه عالئم داراي و آلوده افراد با نزديك تمايس از

سرماخور يا كنيدآنفوالنزا خودداري .دگي

معرضخطر در :بيماران
ديابتي دچار–آسمي-بيماران بيماران و قلبي بيماران
ايمني اس(نقص كنندگان-سرطاني-ام مصرف

ايمني سيستم كننده )داروهايسركوب
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:بيماريدرمان

شود مي انجام حمايتي درمان و ندارد وجود اختصاصي .درمان

:يتشخيصبيمار

سيستم• ترشحات بيماري،نمونه تشخيص جهت
بستريتنفسي بيماران جهت فقط تحتاني يا فوقاني

گردد مي انجام پزشك نظر طبق بيمارستان .در
بدون• گيري نمونه جهت مكرر هاي درخواست از

نماييد خودداري پزشك .دستور

بيماري از پيشگيري اقدامات

1.، كنيد پرهيز ديگران با روبوسي و دادن دست غير(از در
به ابتال شانس صورت بيماين ميابدارياين افزايش ).بسيار

خود.2 دهان و ها،بيني چشم خود هاي دست با وجه هيچ به
نكنيد لمس .را

دستمال.3 با را خود بيني و دهان عطسه و سرفه موقع الزاما
بيندازيد سطل درون را دستمال و .بپوشانيد

تما.4 شوداز خودداري جدا مشكوك بيمار با سالمند افراد .س
محافظت.5 تماس اهلياز و وحشي حيوانات با نشده

كنيد .خودداري

ومهمترين اولين دست بهداشت

است دفاع .خط

٢

ويروس كرونا

ش2019دسامبر31 عفونت موارد از اي خوشه ميالدي

گز چين كشور هوباي ،استان ووهان شهر در تنفسي

جدي.شد بيماري حيوانداين از انتقال بيماريقابل يك

هن ،اما شود مي محسوب حيوانيانسان مخزن وز

است نشده دومشخص بيشتري مطالعات به نياز

ندارد وجود بيماري اين براي واكسن .همچنين

ويروس كرونا ي بيمار 2019عالئم

وير سرماخوردگعالئم همانند موارد بيشتر در كرونا وس

از است عبارت آن عالئم و باشد مي آنفوالنزا :يا

بيني نفس،گلودرد،سرفه،آبريزش تب،تنگي گاها

كودكان در مياني گوش عفونت

گواشي مشكالت دچار فرد است ممكن هم مواردي در

شود .اسهال

است ممكن عالئم گرفتن14تا2اين قرار از پس روز

شود ظاهر ويروس شكل.معرض به اغلب بيماري اين

مي تظاهر عارضه بدون تنفسي بريبيماري ،ودر ابد

ريوي عوارض شكل به تواند مي خف(بيماران ريه عفونت

تنفسيوشديد، شود)نارسايي ايجاد سپتيك شوك .و



��

نكات.13 و فردي بهداشت ازبيمار استفاده در بهداشتي
نمايد رعايت را بهداشتي .سرويس

و/حوله/لباس.14 و...مالفه نموده تعويض مرتب را بيمار
دهيد شستشو گرم آب با جداگانه .بصورت

ماسك از استفاده در مهم :نكات

كنيد استفاده استاندارد و صورت مناسب .ماسك

لمس از ماسك از استفاده كنيدآهنگام ي خوددار .ن

دست بهداشت ماسك خارجي سطح اتفاقي لمس صورت در

كنيد رعايت بشوييد.(را را ا ).دستهار

با تماس احتمال صورت در فقط دار فيلتر هاي ماسك

ساكشن موقع و بيمار تنفسي قطرات ريز و ريوي ترشحات

دارد مصرف مورد بيمار .كردن

عنوان هيچ به را شده استفاده خودماسك كيف و جيب در

سطل داخل و داده قرار نايلون در را ماسك و ندهيد قرار

بيندازيد رنگ زرد عفوني .زباله

بشوييد را خود دستهاي ماسك از استفاده از .قبل

فيكس از و دهيد قرار خود چانه و ،دهان بيني روي را ماسك

آن صورت(بودن روي بر گرفتن قرار شويد)محكم .مطمئن

زم شماتنها كه بود خواهد موثر ماسك از استفاده هاياني دست

را ماسك از صحيح ي استفاده نحوه و بشوييد مرتب را خود

نماييد .رعايت

ويروس:منابع كرونا كشوري 2019دستورالعمل

اميرالمومنين حضرت )ع(بيمارستان

ويروس كرونا
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:تنظيموتهيه
بيمار به آموزش واحد

پمفلت ��.A.PA.G:كد

مركز www.amiralmomeninhospital.com:سايت

بيمار به آموزش :وبالگ

www.amozeshbimar.blogfa.com
1398اسفند

كرد؟ بايد چه ويروسكرونا به ابتال صورت در

از.1 خارج كنيدفعاليت محدود را .خانه
كار.2 محل به پزشكي هاي مراقبت دريافت جز به

نرويد عمومي هاي محل و .،مدرسه
رعايت.3 با مناسب تهويه با جداگانه ،فضاي اتاق يك در

كنيد استراحت ديگران از متر يك .فاصله
دستمال.4 را دهانتان جلوي عطسه و سرفه هنگام

ببنديد .كاغذي
ساده.5 جراحي ماسك آلودهاز از پس و كنيد استفاده

نماييد تعويض آنرا سريع .شدن
مدت.6 و مرتب را صابون60تا40دستانتان و آب با ثانيه

دهيد الكي(شستشو محلول ).ثانيه30تا20با
كنيد.7 كنترل را تب ويژه به ي بيمار .عالئم
مراكز.8 به سريعا تنفسي شديد عالئم بروز صورت در

كنيد مراجعه .درماني
نموده.9 محدود منزل رادر بيمار از كننده مراقبت افراد تعدا

الكل با و دهيد انجام را اي قطره و تماسي هاي احتياط و
سديم70 هيپوكلريت يا سطوح%1)وايتكس(درصد

نماييد ضدعفوني را بيمار .تماسي
ب.10 خانواده افراد ساير با بيمار فرد ويژههتماس

بهسالمند پرخطر افراد و برسان .دحداقل
باشيد.11 داشته مقوي و سالم و/مايعات.تغذيه سبزي

كافي استراحت و كنيد مصرف كافي ميزان به ميوه
باشيد .داشته

در.12 جداگانه سطل در را بيمار آلوده و كثيف وسايل
دهيد قرار .منزل


