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راهنمای ترخیص برای افراد 

 مبتال به کرونا ویروس

. در سهاى تویش ًوَدى هحیط سًذگی فرزد   31

تایذ اس دستکش ٍ  39هثتال تِ تیواری کٍَیذ 

لثاس ّای هحافظ ٍ یا پیرش ترٌرذ ترزای         

جلَگیزی اس رسیذى تزشرحراب ترِ ترذى         

استفادُ شَد ٍ تا سهاًی کِ سطح آى ّا تویش 

 است هی تَاى اس آى ّا استفادُ ًوَد. 

تَاى اس دستکش یک تار هصزف یرا      . هی 31

دستکش ّای خاًگی ًیش استفرادُ ًرورَد.      

دستکش یک تار هصزف پس اس استفادُ تایذ 

دٍر اًذاختِ شَد ٍ دستکش خاًگی تایذ ترا    

صاتَى شستِ شَد. قثل اس پَشیذى ٍ پس اس  

خارج کزدى دستکش تایذ دست ّا شسرترِ   

 شَد. 

ٍ  1414،  393ّای تلفٌی    ساهاًِ

پاسخگَی سؤاالب شوا در هَرد    13119119

 تیواری کزًٍا ّستٌذ.

 هٌثع:  فلوچارت تطخیص و درمان بیماری

در سطوح ارائه خذمات  سرپایی و بستری. وزارت  19کوویذ  

 بهذاضت درماان و آموزش پسضکی ایران. ویرایص چهارم

.                 98اسفنذ  28    

. شوا تایذ اس هلحفِ ّای شخصی ٍ ظرزٍف     34

اختصاصی استفادُ کٌیذ کِ قاتل شستشَ تا آب 

ٍ صاتَى تاشٌذ. تْتز است لثاس، هلحفِ، حَلرِ   

ّای حوام ٍ دست رٍساًِ ٍ تِ طَر هزترة ترا     

صاتَى رختشَیی ٍ یا در هاشیي لثاس شَیی تا 

 درجِ شستِ ٍ کاهال خشک شًَذ.  94تا  04آب 

(  تا آى  39سطَحی کِ شوا )فزد هثتال تِ کٍَیذ  

ّا در تواس ّستیذ)هیش، تخت، هثلوراى اترا       

ٍ...( تایذ رٍساًِ تویش ٍ ضذ عفًَی شَد. ترزای         

ضذ عفًَی ایي ٍسایل هی تَاًیذ اس شرَیرٌرذُ    

 ّای خاًگی استفادُ کٌیذ. 

. سطَح حوام تَالت هَرد استفادُ شوا )فزد   33

( تایذ حذاقل یک تار در رٍس      39هثتالتِ کٍَیذ 

شستِ ٍ ضذ عفًَی شَد )ٍایتکس ًین درصذ یا  

 تِ ًسثت یک دّن در آب حل شَد(.

تِ خاطز داشتِ تاشیذ دٍ تا سِ ّفتِ پرس اس      

تْثَدی، ٍیزٍس در هَاد دفعی فزد تیوار ٍجرَد  

دارد. تِ ّویي دلیل السم است تْذاشت دست ٍ  

شست ٍ شَی حوام ٍ دست شَیی رعرایرت     

 شَد. 

. ستالِ ّای هزتثط تا تیوار ستالرِ عرفرًَری        31

 ّستٌذ ٍ تایذ در سطل در تستِ ًگْذاری شًَذ. 
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مدت درمان دارویی کروناویروس چند روز 
 است؟

رٍس است  5حذاقل طَل هذب درهاى تزای شوا، 

رٍس تسرترزی ترَدُ ایرذ،          5اگز شوا کوتز اس 

دارٍّای هَرد ًیاس تزای درهاى تا پرایراى رٍس       

پٌجن تِ شوا تحَیل دادُ هی شَد. هوکي است  

رٍس  31تستِ تِ تشخیص پششک درهاى شوا تا 

 اداهِ پیذا کٌذ.  

پیگیری فرد مبتال پس از ترخیص از بیمارستان 
 چگونه خواهد بود؟

هشخصاب شوا در سهاى تزخیص در سراهراًرِ    

رٍس پرس اس     31سیة  ثثت هی شَد ٍ تِ هذب 

تستزی تِ صَرب رٍساًِ تَسط هزاقة سالهرت  

ٍ تِ صَرب تلفٌی، ٍضعیت سرالهرتری شرورا        

 پیگیزی هی شَد. 

در صَرب تزگشت عالین تة، تٌگری ًرفرس،      

کاّش سطح َّشیاری ٍ یا تشذیذ سزفِ السم   

 است هجذدا تِ تیوارستاى تاسگزدیذ.  

 در منسل یا نقاهتگاه چه نکاتی را رعایت کنیم؟

( تایذ در  39شوا )فزد هثتال تِ تیواری کٍَیذ   .1

یک اتا  تٌْا کِ دارای تَْیِ هٌاسة تاشذ

)در ٍ پٌجزُ ّای اتا  قاتل تاس شذى تاشذ(،   

 استزاحت کٌیذ.

جاتِ جایی ٍ حزکت شوا در هرٌرشل ترایرذ        .2

هحذٍد شَد ٍ تا حذ اهکاى تزدد خرَد در      

فضاّای هشتزک هاًٌذ آشپشخاًِ را کن کٌیذ. 

حوام ٍ تَالت تایذ دارای تَْیِ هرٌراسرة      

تاشٌذ ٍ پٌجزُ ّا تزای گرزد  ّرَا تراس        

 تاشٌذ. 

سایز افزاد خاًَادُ تایذ در یک اتا  هرجرشا    .3

تاشٌذ. اکز ایي اهکاى فزاّن ًیست ترایرذ      

هتز اس  فزد تریرورار       3.5سایز افزاد حذاقل 

 فاصلِ داشتِ تاشٌذ. 

تعذاد هزاقثیي اس فزد تیوار تایذ تِ حرذاقرل      .4

رساًذُ شَد ٍ یک ًفز کِ دارای ٍضرعریرت    

سالهت هطلَب تاشذ ٍ ضعف سیستن ایوٌی 

یا تیواری سهیٌِ ای ًذاشتِ تاشرذ، کرافری      

 است.

هالقاب فزد تزخیص شذُ اس تیوارستاى ترا     .5

 تیواری کزًٍا ٍیزٍس هوٌَع هی تاشذ.  

. تعذ اس ّز تار تواس تا شوا )فزد هثرترال ترِ        0

( ٍ هکاى ًگْذاری شوا، هزاقة ٍ یرا     39کٍَیذ 

افزاد خاًَادُ تایذ شستشَ ٍ تْذاشت دست را   

 اًجام دٌّذ. 

. فزد هزاقثت کٌٌذُ اس شوا تایذ قثل ٍ تعرذ اس     7

آهادُ کزدى ٍ خَردى غذا ٍ یا ّز سهراًری کرِ      

احساس هی کٌذ دست ّایش تا هحیط شرورا     

تواس داشتِ ٍ آلَدُ است، دست ّای خرَد را    

تشَیذ. اگز دست ّا آلَدگی ٍاضح ًذارًذ هری     

 تَاًذ اس هحلَل ضذ عفًَی الکلی استفادُ کٌذ. 

. تزای جلَگیزی اس اًتشار تزشحاب تٌفرسری    8

تایذ اس هاسک طثی هعوَلی استفادُ کٌیذ ٍ در     

سهاى سزفِ یا عطسِ، تیٌی ٍ دّاى خَد را ترا      

دستوال کاغذی تپَشاًیذ ٍ دستوال اسرترفرادُ    

 شذُ را در سطل ستالِ در تستِ تیاًذاسیذ.

. کسی کِ اس شوا هزاقثت هی کٌذ ًیش تایرذ اس     9

هاسک ترایرذ رٍی       هاسک طثی استفادُ کٌذ.  

دّاى ٍ تیٌی هزاقة شوا را تِ خَتی تپَشاًذ ٍ   

 در طَل استفادُ اس هاسک تِ آى دست ًشًٌذ.

 

 

 ّوَطي گزاهی؛ سالم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         
هزاقثت ّای پرس اس ترزخریرص اس             

است. لطفا ًایه مطالب را بککا دتکت      تیوارستاى 
 مطالعه بفرمایید.


