
 

 

تشخیص بیماری ک  راهنمای بیماران
 پس از رتخیص  91-وويد بستری شده با 

دوستتتزيز، تتت،اييم تتتتوانسييتتتييامي كتتتانري نكتتتوهيييوو تتتويهيي  كتتتزيد نتتتريوي تتتييييي

ستتت ازيييي نكوهستتتاوصياتتتوينلي تتتر رهيواتتتاي و تتتري تتتيي تتتكوي تتتود وهي تتتم سييتتتييييي

حتتتوهييتتتييدهاتتتوصي تتتكوي متتتميييواتتتني  تتتر يوي كامتتتوصي نتتتويي تتتيياوي  تتتزيديه تتتريهي

 تتويي ويانتتريييي تتكويااويتتويديه تتسيي  تتوميي تتويهييدهيامتت،هييييييييي"ستت اااييتتمديهيي كتت اويي

 تتتييد تتتزياوواعتتتييويهزو تتتزي كو نتتترياتتتويدهييمتتتوهيحاتتت يستتت ازييتتتمدياييييي ا تتتوهييي

ي ن اويي ني نكوهييويي ا ييسو وي كمطموصيز، ،اوصي يي صييمديهيي مديه

 

 

 

 

 

 



 بهداشتی کلی نکات

ياتتاي ه تتمديييحكتتو ييگتتويحاتتايوييمنتترياصتتو ي كتت ييدهي تتر يذيتتوي تتوييياتتوصيدهياتتم سيطتتمهي تتييهيييتتمدياجتتم ،ييديهو تتويه1

يهي مدييوانيدهاوصيدوه ياوي  منري وعيهيي ويديهوييمنر

يد گتتويصي تتيي  هتتوييتتودصيامصتتنييييياواتتوهييستتزي تتر ياجتتم ،ي وي اتتوصي تتكوي نكتتوهييويتتعنزيويجكتتكاي تتوي  ييستتو ي تتويديهو تتويي تتنه2

يهيپو ن، ر

يهييمنرياويجعييدهاو اياوي،ي يي  يوصليي ريا ر ري كوي اسيامگاي وييود ريابياجردي راي راوي كويسويييصمهان ييدهه3

يدي تتايي تتوييدهبي تت يوي تتوييپمجتتو ي تت ي و تتري  تتوياتتمهديياتتو هييمنتترييستتاويحزييتتو ميد ييزضتتوييستتو ويييياجتت،ييياتتو ي تت يدهي و تتري تتكوه4

يهي مديي جوميدهسااي يي ميياهم يياوي و ر

ييتتيييمنتتريحوصتتنييطكنمتتوصهي تتم رييتتوه يياتتو يييييتتووهيياتتميهدي تتويييياتت يوي وستتو نريحتتري ني تتييهييياتتو يييييتتوو يديعتتومياعتتريده5

ياهم تتي(يدسا تتم ايوي  تتخ،يو يياو متتر)ييمنتترياتتاييستتااود ي  هتتوييييا تتاو يطتتمهي تتيييتتو ميد ييزضتتوييستتو ويوي تتكوييتتيي تتو اياتتتن

يهيديه رياموس ا

ييتتو ميد ييزضتتوييستتو وييييديهديياتتو ي تت يياتت ي تتكويامتت،هيوي نكتتزييتتوي سييا تتوصيي تتنييگتتوهي  مي نتترياجتت،ييا تتزيوياجتت،ييياتتو يدهه6

يهييمنريي ا وبييوصليي ويهيييمدييميبياتنيوي گنو رييوصلييااوي  يحري ن

ييييجتترييوي تتم ايظتتو ياتتو عيوي بي تتوياصتتو ييييپتتسي و تتريوستتو نيي تتنهي و تترياجتت،يي انتتييييي و تتري تتكويچمگتتوهيوي و تت يويغتت ييظتتو ه7

يهي مدي كايييو ميد ييزضوييسو ويظوو 

ي نكتتوهييوييستتزييواتتنيستت ازيدهييتتيي اتتوي تت ي تتويياتت ياوجنتتتوهي و تترياتتترودي و تترييممتترياتتاياوي  تتزي تتكويييييكتتو ن يياعتتريده8

ييكتتاهي كو نتتريامتت،هي تت يدهي تتريهدههه(ييوي ل تتايا تت نيد و تتزاياو متتريان متتري ن تتاوييوو تتوي نكتتوهييهييوييي تتا يييوتتوييتتي)يييييانمتتي

ياتتايطتتمهيهويي14يحتتروديهو تتريي تتنهي) و تتنري ري تتاييز ااتتاي تتن يوي و نتتري ه تتمدييتتوا يياو ن تتيياتتوي تتريهديهيي تتكوييييزنتتودمييجتتوي 

ي(ي ر

ي تتوانيستتوم يي تتنهي تتمدييتترزام ايوي كتتاييا تتوهيطتتمهي تتيي و تتري كتتانرياكتتو يدهيي هتتوي تتويا تتوهي تتكوييتتييياتتو يييي تتو اياتتتنه9

ي تتويستتخسيوي  تتم نريهييستتوم ياعكتتمهي تتويي تتم مر ي تتويي اتتريهي و تترياتتايياتتو ي تتوييصتتمراايويا تتزي تتويييمتتوه يا تتزاييمتتوهيان، تتوي

يستتتوديجم تتتنر ي بيانتتتميصي9ي تتتويهييوي تتتا سيانتتتميصي تتت ياتلتتتمهيي تتتنياهنتتتيي تتتويي%ي)ي5.5يستتتر سي نخميلو تتتزيحتتتوويييممتتتر ييتتترزام ا

يهيمنريزام ايير(ييمنريا لمطي ر 

يدستتزي و تتري و تتريدي تتايياكتتو ي تتكويوستتو ني تتويدي تتانري اتتريويهيتتزي تتكوييتتيي تتو اياتتتني تتكواي تتويستتواسييتتودييتتيي تتوهي تتويييي عتتره15

يويدسا تتم ايييييييستتااود ي عتترييتتمهدصايغتت ييييي  تتنيغتت ياييتتودصيدهستتزيييي عتتريوي  تتني كامتتننهي  تتم ريصتتو مصيوييبي تتويهيييتتمدي تتوي

ي تتوييي  و تتري تتكوييتتيي تتمدياتتاياوينتترييا اتتيهي)يستتزييتتووهييامتت،هيييتتويديستتو ويوي تتكوي تتويييهستترياتتاي  تتوي تتيييثنتت يدستتزييتتييگتتو ي تتو

ي( خ، ريغ يييو ميد ييزضوييسو و

ييگتتوهييمنتترييستتااود ي تتويدستتزييتتودصيي تت ي تتويييحماتتييجتتويي تتيييوغتت ييدستتاكوهييييصتتو مصيوي بي تتوي تتويدستتزي كتتانيييي عتتره11

يوييمنتترياعتتم  ي  تتويي تترصييتتنسياتتت ي تتييواتتاييمنتترييستتااود ييييپوهچتتييحماتتييييي نكتتزيااتتروهي تتكوي تتوييييوغتت ييدستتاكوهياهنتتي

يهي  م نري ويا و يسو وييييجري

يهيه مكو نري صي كاني ييي ريميسخسيوي كايي ن،يهيي بي نويايصو مصيوي بي وي ويدسزي كانييييپسه12

يهيه كو نريزام اييريهيي هري ااي وييسوو سيوي ويياو يدهبيدساگنو ياريوميصمهمي يه13

يهييامياتتزياعكتتمهيطتتمهي تتيياميد  تتيي تتوييوههي تتمدييتترزام اي و تتري   تتوهيهويييحتتري نيامياتتزيستتوم ييلنتتييويحكتتومي تتم اايدستتزه14

ياهنتتتيي تتتويي%ي)ي5.5يستتتر سي نخميلو تتتزيحتتتوويي تتتويييممتتتر ييتتترزام اي تتتويوي   تتتنري بيستتتخسهي  تتتم نريهييجتتتوي كتتتيي تتتم نرياتتتاييب

يهيمنريزام ايير(ييمنريا لمطي ر يسوديجم نر ي بيانميصي9ي ويهييوي ا سيانميصي  ياتلمهيي ن

 ها لباس شستن برای هایی توصیه

يدهجتتيي95پتتمدهيي تتوياتتو عي تتويهيي تتويا تتو يستتو ويييياجتت،ييطتتمهي تتييهيي نكتتوهي تتم ايدستتزيويحكتتومي تتوييحماتتييويالتاتتيي تتوايا تتو -1

يدييتتنييهيي نكتتوهيي65ي بي تتويوياعكتتمهيي تتم اييا تتو ي-ييتتوديييثنتت يي تتوييا تتو يهييمنتترييي تت ييواتتنييطتتمهيي تتييوي  تتم نرييگتتويدييستتو اا

ي تتتوييا تتتو يويپمستتتزييتتتمدي تتتويياتتتمد ي تتتوييا تتتو ياكتتتو ييييوي ا و نتتتريهيييتتتوياي تتتوييا تتتو هي  مر تتتري  تتتوييدهبيوي گ يه تتتريينكتتتي

يييمنرهيجلمگنوي

يظتتو ييتت ي تتويييدستتزيييييگتتوهي خم تتنريدستتا  يحاكتتوي نكتتوهي تتوييالتاتتييوي تتويا تتو يحكتتني اتتمد ايستتوم ييتتودصياكنتت،ي تتوييي-2

يصتترييدهي5.5ي نخميلو تتزيستتر سيياتلتتمهي تتويوي  تتم نريصتتو مصيوي بي تتويهيي  هتتويي نكتتوهيوستتو نيحكتتنيييي عتترييمنتترياتتاييستتااود ي تتم ا

يدوهيهيي  هتتتوييتتتوهيياكتتتوميپتتتسيييييمنتتترياتتتاييستتتااود ياصتتتو ي   تتتوهيدستتتا  يييييگتتتوهييمنتتترييتتترزام ا)ي  لتتتاياتتتميهديدهياهنتتتييطتتتوي(

يهي  م نريهيي ويدسزي صيده وهدصييييپسيويدسا  يپم نرصيييي  نهي نو ريي ر

ي



يدهي كتتايي  تتلوهيدهيستتونيدهي و تتري تتمدياتتاييستتااود ي نكتتوهيييياوي  تتزي تتوييييتتيياصتتوياي   تتوهيپم تت ي تتوي تتوياوستت يدستتا  ا-3

يه مديچك و ر يزام ايي وايي وچكبي صيهوييي رييانيدوهي مگوميوي مدي گهريهيي نكوهييمديياو 

 سبزی و میوه شوی شست جهت الزم های توصیه

يه كو نريي ا وبييو ريجهزيديه رايپمسنرگاي روصيويسواسيظو ويييييهييس ، جواايويانم ه1

يه كو نريپو ن،ههههييوييوميگم زياي وصي كو مرييمهيياياميديسو وييموهيدهيس ،ييويانم يديدصي ويهيييييو ري مگوميدهه2

ييتتتيييييگم تتتيي تتتييد نتتتري تتتويهييمديتتوصييدستتتاو ييييدوهيويا صتتتم يجتتتو ايدهيهييستتت ،ييويانتتم يي تتتوييينكتتتييامتتت،هاي تتتييوهودييييپتتسيه3

يه و مري ري اييوسو نيسو وي وياكو 

يستتت ،ييويانتتتم يويديد ي تتتويهيظوي تتتم ايستتتنم يدهوصيهيييممتتتر يزاتتتم اييتتترياتتتميديحتتتووييا صتتتم يظتتتوو يايدستتتاهوي كتتتانييييپتتتسه4

يه و ، ري صيديينيهي

يستتت ريدهيهيي  هتتتويوي كتتتمد ي    تتتاييتتتم اي تتتييهييستتت ،ييويانتتتم )ييممتتتر يزاتتتم اييتتترياتتتود يحكتتتبي تتتو(ياليميياتتتوصيگ  تتتزييييپتتتسه5

يهد نري ويهيا صم 

يديدصي تتتويهياتتتتنيويستتتنم يايي ريياتتتييدويهييپ ستتتان اي تتتوييينكتتتييستتت ،يايويانتتتم ييتتتودصيزاتتتم اييتتتريميزكلنتتتويياكتتتومييييپتتتسه6

يه كو نريزام اييري ويوي  م نريهيي ويينكي

يه كو نرييمدديهيي  اوهيدهي  كاييس ،ييويانم يديدصي ويهيييه7

يهيد نري ويهي  اوهيدهي كاييدهبيظوو يدهيهيي  هويوس ،ييانم ييودصييمهدييييپسه8

يه كو نريزام اييريهيي  اوهيدهبيدساگنو ياريوميصمهمي يه9

يه كو نرييجاموبيام،هيييي نووصيدهييوميس ،ييويانم ييمهدصيييه15

 دستکش و ماسک از استفاده پیرامون نکاتی

يهيمرييسااود ياوس ييييحاكوييسزييو گايحنميصي ويد گويييودييطوي ي نكوهييييياو ايدهه1ي

ي تتمدحاكوياتتايياتتو يويهديد گتتويييتتودييتتييصتتمهاايدهيوي كو تتريجتترييياتتو يدهيحاكتتوي  و تترياوستت يييييستتااود ي تتيي تتودهييگتتوه2

يه ، رياوس 

يدهيستتتوني تتت يدهيهييدستتتاكوهيستتتو عي خم تتتو رايهيي نمتتتايويد تتتوصيجلتتتميييوغتتت ييدستتتاكوهي تتتويستتتوييي تتتويزوكتتتيي مگتتتوميدهه3

ييتتري مگتتوميدههييمتترييتترزام ايدهجتتيي75ييا تتني تتوي تتوي كتتاييصتتو مصيوي بي تتويثو نتتيي25ياتترمي تتييهيي تتويدستتزيوي نمتترييديديه

يي تت ييا تتنياتتويد نتترياوستتو ي تتسي تتييهيي تتويدستتزي  اتترهياتت ي تتواليياتتوي تتويدستتزييواتتني تترصي غ تتايييييپتتسييا تتني تتويزاتتم ا

يه مد

ي  تتم ري تتر يگااتتيييصتتمهيط تت يصتتو مصيوي بي تتويهيي تتويدستتزي و تتريحاكتتوي تتري اتتمد ياو تتتوا ي تتيي نكتتوهي تتوييدستتزيگتتويه4

يهيمرييسااود ي ن،ييا نييييامي ريااي كا ميييي عريو

يهي خم ريسود ياوس ي  ي و ري نكوهيياو ي ييوهوديييي  نييمريااياوي  زي نكوهييييييييوديه5

يه  مئنرييمبيدسزي كا مييدسامهياعكنيط  يهيي ويدسزياوس يپم نرصيييي  نييمنريامجيه6

يه و ريي ريي ييوا يوي خم و ريهيي نمايويد وصييطوي ي وحنيياكومييوانيطمهي يي و رياوس ه7

يستتتوييي تتتويزوكتتتيي تتتكويصتتتمهميدهي نكتتتوهياثتتتوهيطتتتمهي تتتي(يي تتتمدي اتتتمد ي نكتتتوهياو تتتتومي تتتيياوستتت ييتتتييصتتتمهاايدهه8

يه مدياايگاايييدياييدهييييهو ايط  ييمنراياعم  يسو عيهيياوس )يمر

يهيياوستتت ي متتريي ل تتييي  منتتترياكتتسييهيييييپوهچتتييي كتتتكزي كتتوصيي تتويياوستتت يجلتتميييوجتتييي تتتن ي تتييياوستت ييده وهدصيجهتتزيه9

يهي نمريي ريديهيدهيسوني  يدهيسو عيوي نووه ري نووصيهيياوس يويگوياي

ياكتتتو يييهيييمنتتتريزاتتتم اييتتتريوي كتتتاييهيييتتتمدي تتتوييدستتتزيستتتو عيياعكتتتنيدستتتامهيط تتت ياوستتت ييوهدصيدهييييپتتتسه15

يصتتتمهميدههييمنتتترييتتتمدديهي)يياتتتريم يوييدهيهياثتتتنيد گتتتوياو تتتتوميوياماكتتتاياو تتتتومي تتتس(يي نكتتتوهياو تتتتومي تتتوياكتتتاانس

يه ، نريصمهمي يياوس يوي خم نريدسزيدوي وياصو ي وهي  يدسا  يحاكوي نكوهيييياوي  اايي رياوميي جوم

يوي  تتتم نريصتتتو مصيوي بي تتتويهيييتتتمديدستتتاوصيدستتتا  ييتتتودصييتتتوه يييي عتتتريطتتتمهي كتتتننيويدستتتا  يپم تتتنرصيييي  تتتنه11

يهيمنريزام اييريسخس

ي

ي

ي

ي

ي



 دست ها شستن صحیح نحوه 

وييام تتتعيچتتتيي گنو تتتري تتتودهييستتتزي نكتتتوهيي وي تتتويدهييتتتو ميد يوييتتتمديييياتوي تتتزي تتتوييهي ي هاتتتو نيييي  تتتايدستتتزي كا تتتمي

يه كو نريسواسياوي  م نريهيييمدي وييدسزي و ريچگم ي

ي

 :بشویید را خود های دست ماندن، سالم برای

اتتاييهيي تتويان تتووبيالييييحاكتتوييتتييي تتويدهي تتر يذيتتوييلنتترييامي تتعيدهييصتتم ي تتيياي تتويدستتزي كتتاني تتويامي نتترياتتاي تتكو

ي:يمنرييك يز، ،ي اوصيوييمدي ييايد نرياايگكاوشيويگنو ر

 يغ يياهنييييي عريويحنني  نا

 يغ يييمهدصيييي  ن

 ييسزي نكوهييو ييدهيييي  صايييياوي  زيييي عريوي  ن

 ي نكوهييودي وييمدي رصيسوحيدهيييسي وي وشي  يدهاوصيييي عريوي  ن

 ييممتتر اييزاتتم اييتترياتلماهتتويي تتويامياتتزييضتتويياكتتوميوي تتمديي كتتايي تتويدستتزيحاكتتويامياتتزيييييستتااود يييي عتتر

 يساو نيگوددي

 ييسزييود ييسااود ياميازييييييييمدياييودصياكن،ي ويپم  ياعم  يييي عر

 يزوكيي ويسوييياي نمايا لنييييي عر

 يحنمي ومي وييي وايي ويحنمي ومييمهي يايحنمي ومي وياكو ييييپس

 ييو گايحنمي وميدهاوصي ويغ يي يييدصيدسزيييي عر

 يي وايييياتا يي ويي وايياكسيييي عر

 نحوه شستن دست ها : 

 يه ، نريصو مصيوي  مر ريهيي نوياييمنرياوطمبيسود(ي وياكن،)گومي بي ويهيييمديدساوص

 ياي تتويدستتزيپ تتااي كتتكزهييمنتتريصتتو م ايويياتتايهيييتتمديدستتاوصيايصتتو مصي كتتوي ي تتيي تتسي تتيي تتويدستتزياوانتترصي تتو

 هيمنري امديي يهيييمدي ويي وينيي ويويدسزي ننيي گ اوص
ي

 يهييمنرياكن،يثو نيي25يحري ني ويييهيييمديدساوص

 يه  م نرياكن،يوييوانيطمهي يي٬ياكن،ي بيي ويدهييم اي ييهيييمديدساوص

 يهيمنريي  ياكن،يحمايي  يييييسااود ي ويهيييمديدساوص

 :کنید استفاده دست کننده ضدعفونی محلول از ، کنید استفاده آب و صابون از توانید نمی وقتی

يوي بيصتتو مصييگتتوهييستتزيامي تتعي ن تتاويدهي تتويان تتووبيييي تترصييتت  ي تتويييهي ي هاتتو نيصتتو مصيوي بي تتوي تتويدستتزي كتتان

ي75ي٪حتتري نيييتتيييمنتترييستتااود ييا تتنيحتتووييدستتزييممتتر ييتترزام اي تت ييييامي نتترياتتاياي نكتتزيدستتاو يدهي ستتو اي تتي

دهصتتريي75يحتتري نييممتتر يزاتتم اييتترييتتيياولتتعيامي نتترياتتاياتصتتمهي وچكتتبي تتيياويجعتتيي تتوهي و تتريدي تتايييا تتنيدهصتتر

يهديهدييا ن

 دست کننده ضدعفونی از استفاده نحوه

 تتودييهيي صيصتتتنحيااتتريهياتتوي  مي نتتريهيي) وچكتتبي كوانتترييتتمديدستتزييتت يهوييهيييممتتر ييتترزام اي هي تتوياتلتتمه ه1

ي گنو ر(

يد نرياوا ي سي ويهيييمديدساوص ه2

ياتتتويد نتتترياتتتوا ييتتتمديدستتتزيي گ تتتاوصي تتتنني كامتتتننيويي گ تتتاوصيويدستتتزيستتتوم ياكتتتوميهوييهيياتلتتتمهي تتتوي ه ه3

 ه   ريطمهيثو نيي25يحرودي و رييوهيي نهي مديي  يياو اييي



ي

  91 –كووید های غذایی در ویروس توصیه

  وي كنوهيي كنزيديهدهي¬اصو ييويايويهويي ييامو عيپووائنن و ژ ييييطو  يا سياوغايگم زيسانريويح م ومهاواننيپووائننيامهدي نوييهويي يي يي ه1

 ه گهياصو ياو عوميگومييويويصي  نوي بيجم نر يويچويييس ه2

 وييوييسااود يييياكوميي وگوو يCويو اواننييAسوييو اوانني وي ييداننيدي انيپن  وييانم اصو يانم يويس ،يياوي ؛ييسااود يييياكوميي وگوو  ه3

ايAسوييو اواننيس ، جوميا اكني ويس ، جومييهداي وا،اي وه جايويس ،يه گييمبي كاييوييرزام اي ر هيس ، جومي ييداننيدي انيپن 

  م رهي ويييويويصايس بييهااوييسنكاسيي كمايااويه گري ييCيسنرييمان يويديهيي مدصيو اوانني

 كامريييييCپوااوهاي وه گاايانكمياوشيوي وه ج(ي ييصمهميام سيويهويي ي؛يحري نيدويزرديدهيهويهياوي وميحووييو اواننياصو يي مي ياوي ومي) ه4

  ا ياهكايدهياام زيسنكاسيي كمايديهدهي

  وييس مسريهياصو يغ مييواني)س مسريه(ياو مري وص ه5

ياوسز ه6 ييي يام س يگيسااود  يدساگو  يس از يده ياميد يي ن يپوو نمان ؛ يي مي ي وي يا ثنو يو يه ر ييي ياكو عز يو يميهش

  و رهي واي ا يديه رهي كامننياوسزيام عييم اييييپووانننيويهوييااان ووب

 مد يييي ا ياهكايدهياام زيسنكاسيي كمايديه رهي ييز و ايي3 وييياگوي ال؛يحري نيدوي وهيدهي اايهيي نياو ايحووييچو ااصو ياو اي ،ه ه7

  ويام عييم اييييسلمنممي كامريييي ا ياهكايدهياام زيسنكاسيي كمايديهدهياو ا

 ويياو عي)گنو ا(ي  نويهوغنييو مالاييمجريويهوغنيي امصيدهيپ زيغ ييوي يي كوي يسوالديوياصو ي  هويدهياترود يي و ييامهدييسااود ييييهوغن ه8

  كامرييييي نيو اواننيدهياام زيسنكاسيي كماي ا يديهدهييE ويياو عيگنو ايحووييو اوانني نوييهويي يهي ييز و يهوغن

  ويي نو ني ر ي وي  ويوياصو ي مريسود ييجاموبييمنر؛يچوييييي وياضعن يزكل وديسنكاسيي كماي كوي ييسزهي ويوي م نر اييياصو ي م و ي ه9

  مدهيي وصيامصنيي كاهو ينزي  هويوياصو ي ا كو اييوصگويچيي عضاياميديغ ي اياو مريسنويدهياام زيسنكاسيي كماي ا يديه راي ،هگ ه15

 دهصمهميي اهويييسيويده ويزيغ ي اييكاوييييااود وياعننني ر يدهيه  ساييييه  سي وميي ا وبييمنرهي ه11

 ( COVID-19)  41-كووید  های غذایی در دوران نقاهت بیماری نکته برای پرهیز و محدودیت41

 يپو ن،ييييغ ي وييسمگننياو مري شايگم زيغلن اياويوهو ايويسمسنسيييي ضسي صيد ميهييسزهي

 ييانمايسوخي ر ايپمنويپنا،يايي مي ييميميوييالز اترودييودصيغ ي وييپوچوبيوي ويسوخييود ياو مرييام يايسنب

 ياترودييودصياصو يي مي ييكزييمد ويويغ ي ويي اود يوييو وهيي ر ه

 ي ويويسوييييييس بيي  ايدساگو ياماسيوياتو  ي صيان م رهي د يييياو ااكممزنزييسااو

 ياترود زياصو ي ك اي مه ويويغ ي ويييمكوويي مهه

 يممرهي اترودييودصياصو ي نويويا منومي) ييج،ي م يپوو نمان (ييييي جودياميم يدهيدساگو ياماكاياا 

ي

ي



 يويسسييودههي وييامري اترودييودصييسااود ييييهبيگمجياييلانايي مي يسس

 ي وييگويديهاي  واياو ويوي مرهيي وييصمعاايوي م و يي واي  كنم ياترودييودصياميدي نو نيوي نو ما

 ي ويياتو ياو مري هم ايچوييغلن اي ك ويييوي   ميالخهي  ويوييمهييا اترودييودصي م نر ا

 ييجاموبيييياصو يي وديسنويويي ج ننهي

 ياكممزنزييسااود ييييس م يدهيصمهميوجمدييسهوههي

 ي و اياو مريي امصاييل،ياييمجريويهوغني ياو گوديصيويهههي ويييسوخييودصياميديغ ي اي اكممزنزييسااود ييييهوغن

 ي وييحنمي اي وانييو ايپنيايد  ييويههه  ويويچو ا اترودييودصييسااود ييييهوغن

 ييييديه ري)او مريد و زايي وهييمصي واليويههه(ييو ژ يدهيييويدييييي نكوهيييانمي وييغ ي اي  ويويه  سياريومياترود ز

 پزشد   دسدتورا   اسدت  ضدروری  و نددارد  وجدود  41- كوویدد  درمدان  بدرای  قطعدی  و شدد   تاییدد  داروی  

 :میشود توصیه زیر موارد راستا این در .شود اجرا دقیقا معالج

 اتمهدي ده  و تري  و تراي ا تا ي ... و  توالي يتمصي ي توهي د و تزاي جكلتيي يي د گتويي ات،اني  نكتوهيي  تيي  نكتوهي يتودي چمو اتيي 

 .يمر پنووي  ر  اجم ، ديهو ا دسامهيم يي و  كو ر ا مهم اعواج پ،    و يمد   لا ديهو وي اصو 

 جتتو  ا زتتميه  ديهيي  نكتتوه  تتويي يستتز اك تتن دوهيص ي تتن ده ديهو تتا  تتو اصتتو   تتو ديهو يمدستتوي ي  وتتع 

 ه و ر

چناچدده در زمددان تددرخیا هركددداو از داروهددای زیددب توسددا پزشدد  بددرای شددما ت ددویز شددد  اسددت ،        

 توصیه  می گردد: 

 هپود ن،وامصي عرييييص تو يياصو ي مدي 

 و يگتتتوددوييييالننتتتوييمدستتتوي ييدوييي كتتتماننيا،ه اتتتاي تتتويديهو تتتويييو متتتر ي متتترييتتتمصيط تتت ي يتتتو ني كتتت يياصتتتيي

 ديهوييمديهيي مديه

 پمامپوييوهي نسيسوززي  نييييص تو يي وي  يانميصي بياصو ي مديه 

 ا كنيي م ي عريييي هوهياصو ي مده 

بعددد از اتمدداو داروهددای ت ددویز شددد  ، نیدداز بدده تویدده م دددد دارو وادامدده درمددان نمددی باشددد م ددر بددا دسددتور  

 پزش  معالج  

ي
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