
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 19-کارگروه پرستاری کودکان در مدیریت کووید

 

 ویروس کرونا در منزل مراقبت از بیمار آلوده به

 با مشترک فضاهایدقت کنید، 

   ( توالت حمام، اشپزخانه)بیمار

 .باشد داشته مناسب تهویه

قرار گیرد.  مجزا اتاقی در بیمار

در صورت عدم امکان یک تا دو 

                                     بگیرد.متر از بیمار فاصله 

توجه کنید بیمار مالقات ممنوع 

 باشد.

 

  لحداق بهبیمار را  مراقبین تعداد

  از ،کننده راقبمبرسانید و 

     بیماری و برخوردار سالمت

 .باشد نداشته ای زمینه

 تماس با بیمار، بار هر از پس

را  دست بهداشت و شستشو

 .کنید رعایت

را قبل و بعد از تهیه  ها دست

 در. خوردن بشویید خوراک و غذا

 مشهود دست آلودگی صورتیکه

 محلول از میتوان نباشد،

( ٪۷۰ الکل پایه بر) ضدعفونی

 .کرد استفاده

  استفاده ماسک است الزم شما و بیمار

 به ماسک از استفاده طول در .دکنی

  ماسک صورتیکه در. دنزنی دست نآ

 شد، خیس یا و آلوده ترشحات به

 .تعویض کنید

 یدتوان می را بیمار شخصی ظروف و ملحفه

 بیمار خود برای مجدد شستشو، از پس

 ملحفه، لباس، است بهتر. کنید استفاده

  صابون با مرتب طور بهرا  حمام های حوله

 آب با لباسشویی ماشین در یا و

 .دکنی خشک کامال و بشویید درجه۹۰تا۶۰

  کردن ضدعفونی و تمیز زمان در

 لباس ،دستکش از باید بیمار فضای

  .کنید استفاده پیشبند و محافظ

 از پس را مصرف بار یک دستکش

 .دازیدانبی دور استفاده یکبار

 دهان عطسه یا سرفه هنگام در

 کاغذی دستمال با بینی و

استفاده از پس و بپوشانید

 بیاندازید. دور سریعا

هست  تماس در ها نآ با بیمار که سطوحی

.  کنید ضدعفونی و تمیز وزانهر باید را

              استفاده بیمار که توالتی و حمام

 .کنید ضدعفونیتمیز و  روزانه را کند می

 عفونی بیمار، با مرتبط های زباله

    هستند. لذا زباله ها را در سطل

 درب دار بریزید.

 با ارتباط در که وسایلی با مواجهه از

 .کنید اجتناب است بیمار

 متر1

 

از بیمار در اتاق دارای تهویه  
 مراقبت کنید. مناسب

  هوا گردش جهت را ها پنجره
 .کنید باز

در منزل. تهیه و تنظیم: دفتر ارتقای سالمت و خدمات پرستاری معاونت مراقبت  19_دستور العمل اجرایی نحوه مراقبت از بیماران با عالئم خفیف کووید بر اساس

 1398اسفند28پرستاری. 

 نزشکی تهرایی علوم پرستاری و مامادانشکده پو نوزادان  گروه کودکان : خدیجه زارعی، عضو هیئت علمیکاری از

 پرستاری کودکان علوم پزشکی تهران سهیال معتمدی فرد، ارشد


