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چگونه از بیمار مبتال به 

عفونت حاد تنفسی)کرونا 

 ویروس( مراقبت کنیم؟

هلحفِ هیتَاًیذ تا هاضیي -حَلِ-الثسِ-01
 درجِ ضستِ ضَد. 91تا  01لثاسطَیی در آب 

 اس تىاى دادى الثسِ ّای تیوار خَدداری ضَد
در صَرت تزٍس هجذد ػالئن ٍ ًطاًِ ّا حتوا تِ 

 هزاوش درهاًی هزاجؼِ ضَد
اگز یىی اس اػعای خاًَادُ ػالئن حاد تٌفسی 

گلَدرد ٍ تٌفس دضَار را  -هاًٌذ: تة ٍ سزفِ
تجزتِ وزد تالفاصلِ تِ تین تْذاضت ضْزستاى 

 یا داًطگاُ اطالع دّیذ
 

تِ یاد داضتِ تاضیذوِ: ٌّگام استفادُ اس هاسه 
 ًثایذ لوس ٍ یا دستىاری ضَد

در صَرت آلَدُ ضذى هاسه تِ تزضحات 
 تٌفسی تایذ فَرا  تؼَیط ٍ دستْا ضستِ ضَد.

   00009009ٍ  0101،  090ّای تلفٌی    ساهاًِ

 پاسخگَی سؤاالت ضوا در هَرد تیواری وزًٍا ّستٌذ.

 هٌاتغ: 

 مطالب آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری 

 سازمان بهداشت جهانی

اس حعَر افزاد سالوٌذ در تواس تا تیوار 
 هطىَن جذا خَدداری ضَد.

اػعای خاًَادُ اس تزدد در اتاق تیوار            -0
خَدداری وٌٌذ ٍ در صَرت ًاچاری حتوا           
تْذاضت تٌفسی )پَضیذى هاسه( را رػایت       

 ًواییذ.
فزد هزالثت وٌٌذُ اس تیوار، سهاًی وِ در یه            
اتاق لزار دارد اس هاسه هؼوَلی استفادُ ًوایذ ٍ         

 دلت وٌذ تطَر هٌاسة صَرت را تپَضاًذ .
آب دّاى خَد ر ا در هىاًْا ی ػوَهی تِ           -5

 سهیي ًیاًذاسیذ

 یک استثنا:
هادر ضیزدُ تا تَجِ تِ اّویت ضیز هادر هی  

ٌّگام ًشدیه ضیزدّی اداهِ دّذ فمط تَاًذ تِ 
ضذى تِ وَدن هاسه تشًذ ٍ تْذاضت دست را 

 دلیك اجزا وٌذ.
اس دستوال یه تار هصزف در ٌّگام سزفِ ٍ -0

ػطسِ استفادُ  ٍ تطَر هٌاسة جوغ آٍری ٍ 
 دفغ وٌیذ.

استفادُ اس ظزٍف غذایی هطتزن،سیگار،      -7
 حَلِ،هلحفِ هوٌَع است.

ضستطَی ظزٍف تا آب ٍ هایغ ظزفطَیی        -8
 تاضذ .

رٍساًِ سطَح هَرد تواس تیوار ٍ سطَح -9
هطتزن تا هحلَل ظذ ػفًَی ) ٍایتىس رلیك 

 % ( گٌذسدایی ضَد )هاًٌذ تَالت ٍ رٍضَیی(0
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 بیمار چه عالئمی دارد؟ 

هوىي است تیوار هثتال تِ ػفًَت حاد تٌفسی        
فَلاًی تذٍى ػارظِ ٍ تا ػالین خفیف تاضذ          

 وِ ػثارتست اس:
 گاّی تذٍى تة 
  سزفِ، گلَدرد 
  احتماى تیٌی ٍ آتزیشش 
  تی حالی 
  سزدرد یا درد ػعالًی 

 
 

 توجه داشته باشیذ که :
اگز دارای تیواری هشهي هاًٌذ: تیواریْای ریِ ٍ 

للة، ًارسایی ولیِ، ٍ یا ضزایط ًمص ایوٌی 
 داریذ در هؼزض خطز تیطتزی ّستیذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تْتز است یه فزد سالن ٍ جَاى هزالثت اس

 تیوار را در هٌشل تِ ػْذُ تگیزد.
 
  تالش وٌیذ افزاد هحذٍدی تا تیوار در تواس

 تاضٌذ
 

  

 چگونه بیماری تشخیص داده می شود؟
تزای تطخیص ایي وِ آیا فزد دارای ایي ػالئن، 

هثتال تِ ٍیزٍس وزًٍا ّست یا ًِ هی تَاى اس 
 آسهایص خَى، وطت گلَ ٍ تیٌی استفادُ وزد.

 
 
 

 
چه توصیه هایی  برای مراقبتهای بالینی در 

 منسل بایذ رعایت کنیم؟ 
تِ تا  آب ٍ صاتَى         دستاى خَد را واهال      -0

 01-01توذت   ٍیژُ پس اس سزفِ ٍ ػطسِ        
 ثاًیِ تطَییذ.

 
 
 
 

اهىاى لثل اس ضستي دست ّا، آًْا       تا حذ     -0
 را تِ چطن، تیٌی ٍ دّاى خَد ًشًیذ.

تیوار را در یه اتاق جذاگاًِ وِ تَْیِ           -0
هٌاسة دارد لزار دّیذ. )پٌجزُ ای تزای           

 تؼَیط َّای اتاق تاضذ(
 

تْتز است یه ًفز وِ اس ًظز سالهتی در 
ٍظؼیت خَتی است )سالوٌذ ًثاضذ( اس تیوار 

 هزالثت وٌذ. 

 ّوَطي گزاهی؛ سالم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         

اسک.   پیطگیزی اس اتتال تِ ٍیزٍس وزًٍا   
 لطفا ًایه مطالب را بکا دق. مطالعه بفرمایید 


