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 نكات كلي بهداشت:

داروهاي تجويزي خود را به طور منظم در زمان هاي ذكر شده ،در نسخه مصرف كنيد  

 احساس بهبودي مي كنيد داروها را قطع نكنيد تا دوره درمان كامل شود.و حتي اگر 

اين داروها بر اساس شرايط جسمي و وضعيت بيماري شمابرايتان تجويز شده،لطفا از  

 توصيه انها به ديگران بپرهيزيد.

در صورتيكه سرفه شما بدتر شد،مجدد تب كرديد و يا تنگي نفس شما تشديد پيدا  

 مركز درماني مراجعه كنيد.كردبالفاصله به 

شما بايد در يك اتاق مجزا از ساير اعضاي خانواده استراحت كنيد.اتاق مورد نظر بايد  

 يك پنجره باز و يك در باز داشته باشد تا تهويه هوا به درستي انجام شود.

تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانيد.اطمينان حاصل كنيد كه محل هايي  

ساير اعضاي خانواده بطور مشترك از آن استفاده مي كنيد داراي تهويه  كه شما و

 مناسب مي باشد.)مانند آشپزخانه و سرويس بهداشتي ...(

در اتاق مجزا و تخت مجزا بخوابيد،اگر اين امكان وجود ندارد از ساير اعضاي خانواده  

 يك متر فاصله بگيريد.

مجزا باشد،اين وسايل پس از مصرف بايد با ظرف غذا و قاشق و چنگال شما بايد از بقيه  

 آب و مايع ظرف شويي و جدا از ساير ظروف شسته شود.

تعداد كساني كه از شما مراقبت مي كند بايد محدود باشند.ترجيحا فقط يك نفر كه در  

سالمت كامل است و بيماري زمينه اي ندارد.كسي اجازه عيادت از شما را ندارد تا 

روز طول  41د يافته و هيچ عالمتي نداشته باشيد )اين روند حدود زمانيكه كامال بهبو

 مي كشد(.

محل هايي از اتاق كه شما مكررا با آن در تماس هستيد بايد بطور مكرر شسته و  

 ضدعفوني شود.
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بعد از هر بار كه فرد سالم با شما يا محل هايي كه شما رفت و آمد داشتيد و يا وسايل  

باشد،بايد دستهاي خود را با آب و صابون شستشو دهيد.تاكيد مي شما تماس داشته 

 شود شما نبايد براي ساير اعضاي خانواده غذايي بپزيد.

بعد از شستن دست ها با آب و صابون از دستمال كاغذي بجاي حوله براي خشك  

كردن دست ها استفاده كنيد.اگر تهيه دستمال كاغذي براي شما مقدور نيست از حوله 

رچه اي استفاده كنيدولي به محض خيس شدن آن را تعويض كرده و جدا از ساير ي پا

 لباس ها بشووييد.

پس از شستن دست ها با آب و صابون ،شير آب را نيز شسته و سپس اقدام به بستن آن  

 كنيد.

 بصورت مدام دستگيره اتاق را ضدعفوني كنيد. 

بايد ضدعفوني شود.اول با  دست شويي،حمام و كليه سطوح توالت حداقل روزي يكبار 

مواد معمول سرويس بهداشتي را بشوييد .سپس آب بكشيد و با ضدعفوني كننده ها ي 

ليوان آب جوشيده سرد  9)يك ليوان وايتكس با  %50/5حاوي هيپوكلريت سديم 

 شده(ضدعفوني كنيد.
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 توصيه هايي براي شستن لباس ها:

شويي بيمار را بطور مجزا از ساير لباس ها با لباس ها ،ملحفه و حوله هاي حمام و دست .4

درجه سانتي گراد بشوييد و بطور  05-95مايع يا پودر لباس شويي معمول و با آب 

كامل خشك كنيد.لباس هاي كثيف فرد بيمار را داخل كيسه بگذاريد و درب را آنرا 

د و لباس ببنديد.لباس هاي خاكي را نتكانيد و از تماس لباس هاي آلوده با پوست خو

 هاي آلوده خودداري كنيد.

براي تميز كردن سطوح آلوده ،حمل لباس ها  ملحفه بيمار حتما دستكش بپوشيد        .2

اگراز دستكش هاي ظرف شويي استفاده مي كنيد،بعد از حمل وسايل بيمار آنها را با 

آب و صابون بشوييد و با محلول هيپوكلريت سديم ضدعفوني كنيد.اگر از دستكش 

 بارمصرف استفاده مي كنيد پس از اتمام كار آنها را دور بيندازيد.يك

دستكش ،ماسك يا هر پوشش يكبارمصرف كه براي مراقبت از بيمار استفاده مي شود  .3

بايد در سطل در بسته در اتاق بيمار نگه داري شود و هنگام دور انداختم آن برچسب 

 زباله عفوني بر روي آن زده شود.
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 :توصيه هاي الزم جهت شستشوي ميوه و سبزي 

ميوه و سبزيجاتي كه از لحاظ ظاهري سالم و بدون پوسيدگي هستند ،جهت خريد  .4

 انتخاب كنيد.

در هنگام خريد از قرار دادن ميوه و سبزي در كنار ساير مواد خوراكي  .2

 همانند:نان،گوشت خام و.....پرهيز نماييد.

يوه و سبزي را در جاي مخصوص و دور از دسترس پس از ورود به منزل ،كيسه هاي م .3

 ديگران قرار دهيد،به گونه اي كه تماس با ساير وسايل آن نداشته باشد.

پس از شستن دست ها ،ظروف مخصوص حاوي مواد ضدعفوني كننده را درون سينك  .1

 ظرف شويي قرار داده و ميوه و سبزي را داخل آن بريزيد.

بزي را آبكشي نموده و آنها را در سبد مخصوص قرار پس از گذشت زمان الزم ميوه و س .0

 دهيد.

پس از اتمام ضدعفوني كردن ميوه ها و سبزيجات ،كيسه هاي پالستيكي را دور انداخته  .0

 سينك و محل قرار گرفتن كيسه ها را بشوييد.

 از قرار دادن ميوه و سبزي نشسته در يخچال خودداري كنيد. .7

 را در ظرف در بسته در يخچال قرار دهيد. پس از خورد كردن ميوه وسبزي آنها .8

 بصورت مداوم درب يخچال را ضدعفوني كنيد. .9

 از خوردن ميوه و سبزي خام در بيرون از منزل خودداري كنيد. .45
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 نكاتي پيرامون استفاده از ماسك و دستكش :

 در زمانيكه اطراف بيمار،يا حيوان خانگي هستيد، حتما از ماسك استفاده كنيد. .4

قادر به استفاده از ماسك نباشد ،حتما در اتاق جداگانه بماند و در صورتيكه فرد اگر  .2

 ديگري وارد اتاق مي شود حتما ماسك بزند.

مال دست در هنگام عطسه يا سرفه با دستمال كاغذي جلوي دهان يا بيني را بپوشانيد. .3

ن بشوييد و با ثانيه با آب و صابو 25را سريعا در سطل زباله بيندازيد و دست را بمدت 

هنگام ضدعفوني دست ها با الكل پس از آغشته شدن درصد ضدعفوني كنيد. 75الكل 

 كامل  دست ها تا باالي مچ آنقدر دست ها را بهم ماساژ دهيد تا الكل خشك شود.

فردي كه از  بيمار مراقبت مي كند قبل از ورود به اتاق بيمار بايد يك ماسك ساده  .1

 بپوشد.

ز پوشيدن ماسك ،دست ها را طبق دستورالعمل گفته شده خوب توجه كنيد قبل ا .0

 بشوييد.

 ماسك بايد بطور كامل ناحيه دهان و بيني را بپوشاند و كامال اندازه باشد. .0

در صورتي كه ماسك به ترشحات بيمار آلوده شود)عطسه يا سرفه(ماسك را طبق  .7

 روشي كه در ادامه گفته مي شود ،تعويض نماييد.

ماسك به هيچ وجه قسمت جلوي آن را لمس نكنيد ،بلكه بند ماسك جهت در آوردن  .8

 را گرفته و ماسك را بيرون بياوريد و در يك سطل در دار بيندازيد.

 پس از درآوردن ماسك دست هاي خود را طبق دستورالعمل شسته و ضدعفوني كنيد. .9

 از تماس مستقيم با ترشحات بيمار خودداري كنيد. .45

 مراقبتي حتما از دستكش و ماسك استفاده كنيد.در صورت انجام اقدام  .44

قبل از پوشيدن دستكش و پس از خارج كردن آن دست ها را طبق دستورالعمل  .42

 بشوييد.

خارج كنيد،سپس دست ها را بشوييد، ماسك را خارج  راتوجه توجه: ابتدا دستكش ها 

 كرده و دست ها را بشوييد.

 استفاده شده را مجددا مصرف نكنيد.دقت داشته باشيد به هيچ وجه دستكش و ماسك 
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 نحوه ي صحيح شستن دست ها:

شستن دست ها مي تواند در پيشگيري از بيماري كمك بسزايي كند و شامل پنج مرحله 

ماليدن دست ها بهم و ت،ساده موثر باشد)خيس كردن دست ها،زدن كف صابون به دس

كردن آن(شستشوي منظم دست تميز كردن آنها،شستن دستها  مرحله به مرحه و خشك 

ها ،بخصوص قبل و بعد از فعاليت هاي خاص ،يكي از بهترين راه ها براي از بين بردن 

ميكروب ها ،جلوگيري از مريض شدن و جلوگيري از گسترش ميكروب به ديگران 

 .ال به اين بيماري نجات دهدتاست.اينكار سريع و ساده مي تواند همه ي مارا از اب

 

 

 و بعد ازتهيه غذاقبل ،حين  

 قبل از خوردن غذا 

 قبل و بعد از مراقبت از بيماري كه در خانه بيمار است. 

 قبل و بعد از درمان يك برش يا زخم در سطح بدن 

 بعد از استفاده از سرويس بهداشتي  

 بعد از تعويض پوشك يا تميز كردن كودكي كه از توالت استفاده كرده است. 

 سرفه عطسه يا، بعد از تخليه بيني 

 بعد از تماس با حيوانات خانگي 

 هبعد از لمس زبال 

 
 براي سال  ماندن دست هاي خود را بشوييد
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 دستان خود را با آب تميز مرطوب كنيد،شير راببنديد و صابون بزنيد. .8

با ماليدن دست ها بهم به همراه صابون ،دستان خود را كفي و صابوني  .2

 كنيد.قسمت پشتي دست ها و بين انگشتان و زير ناخن ها

 بشوييد. ثانيه 22دستان خود را بمدت  .9

 دستان خود را بخوبي در زير آب بطور كامل بشوييد. .4

خشك  )دستمال كاغذي(دستان خود را با استفاده از يك حوله تميز .5

 كنيد.

 

 

 

 

 

 
 پن  مرحله شستشوي دست
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 نكات مرتبط با داروهاي تجويز شده :

ممكن است بر حسب شرايط ،يك يا همه ي داروهاي ذكر شده براي شما تجويز شده باشد. 

 مصرف داروها به نكات زير توجه فرماييد:لطفا هنگام 

 )لوپيناوير+ريتوناوير( براي شما تجويز شده است: kaletraاگر داروي 

 فراموش نكنيد. هرگز مصرف دارو را 

دارو را با غذا مصرف كنيد،در صورت عدم دسترسي به غذا با معده ي خالي  

 مصرف كنيد.

آوردن سريعا آنر ا مصرف كنيد اگر مصرف دارو را فراموش كرديد،هنگام به ياد  

 ولي اگر كمتر از دو ساعت به زمان مصرف بعدي زمان داريد،ديگر مصرف نكنيد.

 توصيه بسيار مه  و جدي :

درصورتيكه داروهاي ديگري مصرف مي كنيد ،حتما پزشك خود را  

 مطلع سازيد.  
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 است: اگر داروي هيدروكسي كلركين براي شما تجويز شده

 دارو را همراه با غذا يا يك ليوان شير مصرف كنيد. 

قرص را با يك ليوان آب كامل ميل كنيد و از شكستن يا جويدن قرص خودداري  

 كنيد.

 دارو را به موقع و سر ساعت مصرف كنيد. 

به فاصله چهار ساعت قبل  و بعد از مصرف دارو از مصرف تركيبات آنتي اسيد  

 م جي اس و  شربت منيزيوم هيدروكسايد خودداري كنيد. مانند شربت آلومينيوم ا

 توصيه بسيار مه  و جدي :

درصورتيكه داروهاي ديگري مصرف مي كنيد ،حتما پزشك خود را  

 مطلع سازيد.  

 



 راهنماي بيماران كرونا پس از ترخيص كتابچه ي 

 

11 
 

 8931اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اگر داروي اسلتاميوير )تامي فلو( براي شما تجويز شده است:

در شرايطي كه به غذا دسترسي نداريد ،مي بهتر است دارو با غذا مصرف شود ولي  

 توانيد دارو را بامعده خالي نيز مصرف كنيد.

حتما دارو را در زمان خود مصرف كنيدو در صورتيكه فكر ميكنيد ممكن است  

 فراموش كنيد ساعت كوك كنيد.

در صورتيكه نمي توانيد كپسول را قورت بدهيد ،ميتوانيد محتويات آن را در يك  

 ده و ميل نماييد.شربت حل كر

اگر مصرف دارو را فراموش كرده ايد،هنگام به ياد آوردن سريع آنرا مصرف كنيد  

ولي اگر كمتر دو ساعت به زمان مصرف بعدي زمان داريد،ديگر مصرف نكنيد و 

 هنگام رسيدن زمان مصرف از خوردن دو كپسول خودداري كنيد.

 

 توصيه بسيار مه  و جدي :

گري مصرف مي كنيد ،حتما پزشك خود را درصورتيكه داروهاي دي 

 مطلع سازيد.  

 

 با آرزوي سالمتي  رباي شما 
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 توصيه بسيار مه  و جدي :

بوده اند در كه در تماس با فرد بيمار  يالزم و ضروريست تماي افراد  

اسرع وقت جهت انجام چكاپ اوليه به درمانگاه بيمارستان مراجعه 

 نمايند. 

 

 با آرزوي سالمتي  رباي شما 
 واحد آموزش هب بيمار
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