
mohammad
Sticky Note





2 
5 

9 
11 

12 
11 



2 

 نکات کلی بهداشتی
داروهای تجویزی خود را به طوور نومودو  در  -1

زنان های ذکر شده در نسخه نصرف کمید و حویوا ا ور 

احساس بهبودی نا کمید دارو ها را قطع نکمیود توا دوره درنوان 

  .کانل شود

این داروها بر اساس شرایط جسما و وضعیت بیماری شما براییان توجوویوز  -2

  .شده است. لطفا از توصیه کردن آنها به دیگران بپرهیزید

در صورتیکه سرفه شما بدتر شد، نجدد تب کردید یا تمگا نفس شما تشدیود  -1

   .شد بالفاصله به نرکز درنانا نراجعه کمید

شما باید در یک اتاق نجزا از سایر اعضای خانواده اسیراحت کمید. اتاق نورد - 4

ندر باید یک پمجره باز و یک درب باز داشیه باشد تا تهویه هوا به درسیا انوجوا  

  .شود

تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانید و فقط برای نوارد ضروری از  -5

اتاق خارج شوید. اطمیمان حاصل کمید که نحل هایا که شما و سوایور اعضوای 

خانواده به طور نشیرک از آنها اسیفاده نا کومویود ننوانومود آشوپوزخوانوه و 

  .دسیشویا( تهویه نماسبا دارند

در اتاق نجزا و تخت نجزا بخوابید. ا ر این انکان فراه  نیست و نمزل شموا  -6

فقط یک اتاق دارد از سایر اعضای خانواده حداقل یک نیر فاصله بگیرید و نوحول 

  .خواب خود را با فاصله انیخاب کمید

ظرف غذا و قاشق و چمگال شما باید از بقیه نجزا باشد. ایون وسوایول  -7

باید پس از نصرف با آب و نایع ظرف شویا و جودا از ظوروف 

  .سایر اعضای خانواده شسیه شود
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تعداد کسانیکه از شما نراقوبوت نوا  -8  

کممد باید نحدود باشد. ترجیحا فقط با یک نفر که در 

سالنت کانل است و بیماری زنیمه ای نکه خطر ابیالی وی را 

بیماری کرونا بیشیر نا کمد نانمد دیابت، نشکل قلبا و ...( ندارد در 

یک نمزل بمانید. کسا اجازه عیادت از شما را ندارد تا زنانیکه کانال بهبود یابید 

 روز طول نا کشد( 14و هیچ عالنیا نداشیه باشید. ناین روند حدود 

نحل هایا از اتاق که شما نکرر با انها در تماس هسیید باید بوه طوور نوکورر  -9

شسیه و ضدعفونا شود. این سطوح شانل نیزهای کمار تخت، کماره های توخوت 

و صمدلا های اتاق نا باشد. ابیدا با شویمده های نعمول سطوح را بشوییود و 

% نبورای توهویوه ایون 5.5سپس با ضدعفونا کممده حاوی هیپوکلریت سدی  

 لیوان آب نخلوط کمید( ضد عفونا کمید. 9نحلول یک لیوان واییکس را با 

بعد از هر بار که فرد سال  با شما، نحل هایا که شما رفت و آند داشیید یوا  -15

وسایل شما تماس داشیه باشد باید دست های خود را با اب و صابون بشوویود. 

همچمین قبل و بعد از درست کردن غذا، قبل از غذا خوردن، بعد از اسیفواده از 

دسیشویا و هر  اه که دست کثیف به ندر نا رسد برای شموا و سوایور افوراد 

نمزل ضروری است. نالبیه تاکید نا شود که شما نبایود بورای سوایور اعضوای 

 خانواده غذا بپزید(

بعد از شسین دست ها با آب و صابون از دسیمال کاغذی بوه جوای حوولوه  -11

برای خشک کردن دست ها اسیفاده کمید. ا ر تهیه دسیمال کاغذی برای شوموا 

خیس شدن  نحضنقدور نیست از حوله پارچه ای اسیفاده کمید ولا به 

 آنرا تعویض کمید و جدا از سایر لباس ها بشویید. 



پس از شسین دست ها با آب و  -12

صابون ، شیر آب را نیز شسیه و سپس اقدا  به 

 بسین آن بممایید.

به صورت نداو  دسیگیره درب اتاق هوا و سورویوس هوای  -11

 بهداشیا را ضد عفونا نمایید.

دست شویا، حما  و کلیه سطوح توالت حداقل روزی یکبار باید ضدعفوونوا  -14

شود. اول با نوادیکه به طور نعمول توالت را اب نا شویید همه جا را بشویویود. 

% ضد 5.5سپس آب بکشید و با ضدعفونا کممده های حاوی هیپوکلریت سدی  

 عفونا کمید.
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شسین دست ها نا تواند در پیشگیری از بیماری کموک بسوزایوا 

کمد و شانل پمج نرحله ساده و نوثر نا باشد ن خیس کردن دست ها، زدن 

کف با صابون به دست، نالیدن دست ها به ه  و تمیز کردن آن هوا، شوسویون 

دست ها و خشک کردن دست ها( که شما نا توانید برای کاهش شیوع بیماری 

های تمفسا اقدا  کمید تا بیوانید سال  بمانید. شسیشوی نمدو  دسوت ، بوه 

خصوص قبل و بعد از فعالییهای خاص ، یکا از بهیرین راهها برای از بین بردن 

نیکروب ها ، جلو یری از نریض شدن و جلو یری از سویورم نویوکوروب بوه 

دیگران است.این کار  سریع و ساده ای است و نا تواند همه نا را از ابویوال بوه 

 بیماری نجات دهد. شسین دست ، پیروزی برای همه است ، به جز نیکروب ها.

شسیشوی دست یکا از بهیرین راه های نحافدت از خود و خوانوواده در بورابور 

بیماری است. یاد بگیرید چه نوقع و چگونه باید دست های خود را بشوویویود توا 

 سال  بمانید.

 برای سال  ناندن، دست های خود را بشویید:

شما نا توانید با شسین دست ها ، به خصوص در نواقع کلیدی ذکر شده در زیر 

که احیماالً نیکروب ها را نا  یرید و  سیرم نا دهید ، به خود و عزیوزانویوان 

 کمک کمید:

 قبل، حین و بعد از تهیه غذا-

 قبل از خوردن غذا-
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 نحوه صحیح شستن دست ها



قبل و بعد از نراقبت از شخصوا کوه -

 در خانه بیمار است

قبل و بعد از درنان  یک برم یا زخ  در سطح بدن خود -

 یا فرد بیمار 

بعد از اسیفاده از توالت حیما دست ها شسیه شود و تما  فضای تووالوت بوا -

 نحلولهای ضد عفونا کممده، اسیریل  ردد

 بعد از تعویض پوشک یا تمیز کردن کودکا که از توالت اسیفاده کرده است-

 بعد از تخلیه بیما ، سرفه یا عطسه-

 پس از تماس با حیوانات ، خوراک حیوانات یا زباله های حیوانات-

 بعد از دست زدن به غذا یا درنان حیوانات خانگا -

 بعد از لمس زباله یا نحفده ی زباله -

 پمج نرحله را برای شسین دست های خود به روم صحیح دنبال کمید:

شسین دسیان آسان است و یکا از نوثرترین راه های جلو ویوری از شویووع 

نیکروب ها است. دست های تمیز نا تواند نانع از انیشار نیکروب ها از شخو  

از خانه و نحل کار شما  رفیوه توا نوراکوز  -به شخ  دیگر و در کل جانعه شود 

 نراقبت های کودکان و بیمارسیان ها.

 هر بار این پمج نرحله را دنبال کمید:

دسیان خود را با آب تمیز ن ر  یا سرد( نرطوب کمید ، شیر را بوبومودیود و -1

 صابون بزنید.

با نالیدن دست ها به ه  به همراه صابون ، دسیان خود را کوفوا و -2

صابونا کمید. قسمت پشیا دست ها ، بین انگشیان دست و 

 6 زیر ناخن های خود را کف آلود کمید.



دسیان خود را به خوبوا در زیور -4

 آب تمیز به طور کانل و تمیز بشویید.

دسیان خود را با اسیفاده از یک حوله تمویوز خشوک -5

 کمید.

وقیا نما توانید از صابون و آب اسیفاده کمید ، از نحلول ضودعوفوونوا 

 کممده دست اسیفاده کمید:

شسین دست ها با آب و صابون بهیرین راه برای خالص شدن از نیکروب ها در 

بیشیر نواقع است. ا ر صابون و آب به آسانا در دسیرس نیست ، نا توانویود 

درصود  75از یک ضدعفونا کممده دست حاوی الکل اسیفاده کمید که حداقول 

الکل داشیه باشد. با نراجعه به برچسب نحصول نا توانید نطلع که ضد عفوونوا 

 درصد الکل دارد.75کممده حداقل 

ضد عفونا کممده ها در بسیاری از نواقع نا توانمد به سرعت تعداد نویوکوروب 

 های دست را کاهش دهمد.

 نحوه اسیفاده از ضدعفونا کممده دست

نحلول یا  ژل ضدعفونا کممده  را روی کف دست خود بمالیود نبورچسوب را -

 بخوانید تا نقدار صحیح آن را یاد بگیرید(.

 دسیان خود را با ه  نالش دهید-

ژل یا نحلول را روی تما  سطوح دست و انگشیان  و همچمین بین انگوشویوان -

ثوانویوه  25دست خود نالش دهید تا  زنانا که خشک شود. این کار باید حدود 

 طول بکشد.

 به عکس صفحه بعد توجه فرنایید. 
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در زنانا که بیمار اطراف فرد دیگری یا حیوان خانگا است حیموا  -1

 از ناسک اسیفاده کمد.

ا ر قادر به اسیفاده از ناسک نباشد حیما در اتاق جدا بماند و در صورتا کوه  -2

 فرد دیگری وارد اتاق نا شود حیما ناسک بزند.

در همگا  عطسه یا سرفه با دسیمال کاغذی جلوی دهان و بیما را بپوشوانود،  -1

ثانویوه بوا  25سریع دسیمال را در یک سطل در دار بیمدازد و دست ها را به ندت 

درجه ضدعفونا کمد. در همگا  ضد عفونا بوا  75آب و صابون شسیه یا با الکل 

الکل پس از آغشیه شدن کانل دست ها تا باالی نچ آنقدر دست ها را بوه هو  

 ناساژ دهید تا الکل خشک شود.

ا ر دست های بیمار به ترشحاتش آلوده شد حیما باید دست ها را با آب و  -4

صابون طبق اصول  فیه شده بشوید و بعد از شسیشو نا تواند از الوکول نویوز 

 اسیفاده کمد.

فردی که از بیمار نراقبت نا کمد قبل از ورود به اتاق بیمار باید یک ناسک  -5

 ساده بپوشد. 

توجه کمید قبل از پوشیدن ناسک دست ها را طبق دسیورالعمل شسیشووی  -6

 دست خوب بشوئید.

ناسک باید به طور کانل تما  ناحیه اطراف دهان و بیما را بپوشاند و  -7

 کانال اندازه باشد .
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 نکاتی پیرامون استفاده از ماسك و دستکش



در صورتا که ناسک به ترشوحوات  -8

بیمار آلوده شود ن به طور نثال بیمار در صوورت 

شما عطسه یا سرفه کمد( ناسک را سریع تعویض کومویود، 

 طبق روشا که در ادانه  فیه نا شود.

جهت درآوردن ناسک به هیچ وجه جلوی ناسک یا همان قسمت پارچه ای  -9

را لمس نکمید بلکه بمد ناسک را  رفیه و ناسک را بیرون بیاورید و سوریوع در 

 یک سطل در دار بیمدازید. 

پس از در آوردن ناسک طبق دسیور العمل سریع دست های خود را شسیوه  -15

و ضد عفونا کمید.  از تماس نسیقی  با ترشحات بیمار ن ه  ترشحات تمفسا و 

 ترشحات دیگر نثل ادرار و ندفوع ( خودداری کمید.

در صورت انجا  اقدانات نراقبیا از بیمار حیما دسیکش یک بار نصرف هور  -11

 دو دست بپوشید و ناسک به صورت بزنید.

قبل از پوشیدن دسیکش و همین طور بعد از خارج کردن دسیکش دسیان خوود 

 را با آب و صابون بشویید و سپس ضد عفونا کمید.

توجه: ابیدا دسیکش ها را خارج کمید سپس دست ها را بشویید و در انیها ناسک 

 را در آورید و باز نجدد دست ها را بشویید و ضد عفونا کمید.

 

**دقت داشیه باشید تحت هیچ شرایطا ناسک و دسیکش اسویوفواده شوده را 

 نجدأ نصرف نکمید.
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لباس ها، نلحفه و حوله های حما  و دست شویا بیمار را به طوور  -1

 95-65نجزا از سایر لباس ها را با نایع یا پودر لباس شویا نعمول و با آب 

درجه سانیا  راد بشویید و به طور کانل خشک کمید. لباس های کوثویوف فورد 

بیمار را داخل کیسه بگذارید و درب آنرا ببمدید. لباس های خاکا را نیکانیود و 

 از تماس لباس های الوده با پوست خود و لباس های جلو یری کمید. 

برای تمیز کردن سطوح آلوده، حمل لباس ها  و نلحفه های بویوموار حویومواً  -2

دسیکش بپوشید. ا ر از دست کش های ظرف شویا اسیفاده نا کمید بعود از 

حمل وسایل بیمار آنها را با آب و صابون بشویید و با نحلول هویوپووکولوریوت 

در صد نطرز تهیه در نوارد قبلا( ضدعفونا کمید. ا ور از دسویوکوش  5.5سدی  

یکبار نصرف اسیفاده نا کمید پس از اتما  کار آنها را دور بیاندازید. قوبول از 

 پوشیدن دسیکش و پس از درآوردن آن دست ها را بشویید. 

دسیکش، ناسک یا هر پوشش یکبار نصرفا که برای نوراقوبوت از بویوموار  -1

اسیفاده نا شود باید در سطل آشغال در بسیه در اتاق خود بیوموار نوگوهوداری 

 شود و همگا  دور انداخین روی آن برچسب زباله عفونا چسبانده شود.
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نیوه و سبزیجاتا را که ظاهری سال  و بدون پوسید ا دارنود،  -1

 جهت خرید انیخاب نمایید.

در همگا  خرید از قرار دادن نیوه و سبزی در کمار سایر نواد خوراکا همانمد  -2

 نان ،  وشت خا  و .... پرهیز نمایید.

پس از ورود به نمزل، کیسه های نیوه و سبزی را در جایا نخصوص و دور  -1

از دسیرس کودکان قرار دهید به  ونه ای که تماس با سایر وسوایول نوداشویوه 

 باشمد.

پس از شسین دسیها ، ظروف نخصوص  حاوی نواد ضد عفونا کوموموده را  -4

 درون سیمک ظرفشویا قرار داده و نیوه و سبزی را داخل آن بریزید.

پس از  ذشت زنان الز ن بر حسب ناده ضد عفونا کممده( نیوه و سبزی را  -5

 به خوبا آبکشا نموده و آنها را در سبد نخصوص قرار دهید.

پس از اتما  عملیات ضد عفونا کردن نیوه و سبزی، کیسه های پالسییکوا  -6

را دو انداخیه ، سیمک و نحل قرار دادن کیسه ها را بشویید و یوا ضود عوفوونوا 

 نمایید.

 از قرار دادن نیوه و سبزی نشسیه در یخچال خودداری نمایید. -7

پس از خورد کردن نیوه وسبزی آنها را در ظروف درب بسیه در یخچال قورار  -8

 دهید.

 به صورت نداو  دسیگیره درب یخچال را ضد عفونا نمایید. -9

از خوردن نیوه و سبزی خا  در بویورون از نوموزل  -15

 12 اجیماب نمایید.

 توصیه های الزم جهت شستشوی میوه و سبزی 



نمکن است بر حسب شرایط، یک یا همه داروهای ذکر شده زیر برای 

 شما تجویز شده باشد. لطفا همگا  نصرف داروها به نکات زیر توجه کمید:

 ا ر داروی هیدروکسا کلروکین برای شما تجویز شده است: 

 .دارو را همراه غذا یا یک لیوان شیر نصرف کمید 

  قرص را با یک لیوان آب نیل کمید و از شکوسویون و جوویودن قورص

 خودداری کمید.

 .دارو را به نوقع و سر ساعت نصرف کمید 

  به فاصله چهار ساعت قبل و بعد از نصرف دارو از نصرف ترکیبات آنویوا

اسید نثل شربت و قرص و ساشه آلونیمیو  ا  جوا اس و شوربوت 

 نمیزیو  هیدروکسید خودداری کمید.

  در صورتا که داروهای دیگر نصرف نا کمید، پزشک خود را از نصورف

 انها نطلع کمید.

 ا ر داروی اسلیانیویر نتانا فلو( برای شما تجویز شده است: 

بهیر است دارو با غذا نصرف شود ولا در شرایطا که به غذا دسیرسوا نوداریود 

 نا توانید دارو را با نعده خالا نیز نصرف کمید.

  حیماً سر ساعت دارو را نصرف کمید و در صورتا که فکر نا کمید نموکون

 است فرانوم کمید، ساعت کوک کمید.
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 نکات مرتبط با داروهای تجویز شده



  در صورتا که نوموا تووانویود

کپسول را قورت دهویود نوا تووانویود 

نحیویات آن را در یک شربت حل کمید و نویول 

 کمید.

  ا ر نصرف دارو را فرانوم کردید همگا  به یاد اوردن سوریوع آن را

نصرف کمید ولا ا ر کمیر از دو ساعت به زنان نصرف قرص بعدی زنان 

دارید دیگر نصرف نکمید و همگا  رسیدن زنوان نصورف از خووردن دو 

 کپسول با ه  اجیماب کمید.

  در صورت نصرف داروهای دیگر حیما اسانا و الگوی نصرف دارو ها را بوا

 پزشک خود در نیان بگذارید.

 نلوپیماویر+رییوناویر( برای شما تجویز شده است: Kaletraا ر داروی 

 .هر ز نصرف دارو را فرانوم نکمید 

  دارو را با غذا نصرف کمید و در صورت عد  دسیرسا به غذا نا تووانویود

 دارو را با نعده خالا نصرف کمید.

  از شکسین و یا خرد کردن قرص اجیماب کمید و قرص را درسیه بوا یوک

 لیوان آب نصرف کمید.

  در صورت فرانوم کردن نصرف قرص هر نوقع که به یاد آوردید دارو را

نصرف کمید ولا ا ر کمیر از دو ساعت تا نصرف قرص بعدی زنان باقا 

 است از نصرف قرص فرانوم شده خودداری کمید. 

توصیه بسیار نه  و جدی : در صورتا که داروهای دیگری نصرف  

 نا کمید حیما پزشک خود را نطلع کمید.
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