
 

 

 رد منزل91 -کووید با عالئم خفیفبیماران  مراقبت ازنحوه 
 توصیه های الزم جهت پیشگیری و کاهش انتقال عفونت

 قابل باز شدن باشد(.در و پنجره های اتاق رای تهویه مناسب قرار داده شود )بیمار در یک اتاق تنها دا .1

و  بودهآشپزخانه، حمام، توالت و...( دارای تهویه مناسب )جابجایی و حرکت بیمار محدود شود و حتی االمکان فضاهای مشترک  .2

 پنجره ها جهت گردش هوا باز شوند.

بایستی حداقل  ، اعضای خانوادهکه این شرایط امکان پذیر نباشد اتاق مجزا باشند. در صورتی افراد خانواده در یکحتی المقدور سایر  .3

 د.نتر از فرد بیمار فاصله داشته باشم تا یک و نیم یک

حتی االمکان یک نفر که دارای وضعیت سالمت مطلوب بوده و دارای ضعف سیستم ین از بیمار به حداقل رسانده شود )تعداد مراقب .4

 ایمنی و یا بیماری زمینه ای نباشد از بیمار مراقبت کند(.

 مالقات ممنوع باشد.بیمار  .5

 د.دست انجام دهن ، شستشویمراقب و یا افراد خانوادهمکان نگهداری وی، تماس با بیمار و  ربعد از هر با .6

 دست ها قبل و بعد از آماده کردن و خوردن غذا و یا هر زمانی که فرد احساس کند که دست های وی آلوده است باید شسته شود. .7

 از هندراب )ضدعفونی کننده بر پایه الکل( استفاده کند. توانمی  ،نباشد دست مشهود که آلودگی در صورتی .8

برای خشک کردن دست ها استفاده کنند. در صورت عدم دسترسی به  ابون از دستمال کاغذیپس از شستشوی دست با آب و ص .9

، حوله دیگری خیس شدنر این صورت بایستی به محض دستمال کاغذی می توان از حوله های پارچه ای استفاده نمود که د

 جایگزین شود.

 جهت جلوگیری از انتشار ترشحات تنفسی، از ماسک طبی استفاده شود. .11

برای بیمارانی که قادر به استفاده از ماسک طبی نمی باشند الزم است به صورت  .بیمار بایستی حتی االمکان از ماسک طبی استفاده کند .11

بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانند و دستمال  ،ل در زمان سرفه یا عطسهبه عنوان مثا جدی بهداشت تنفسی رعایت شود.

 را با آب و صابون بشوید. ناستفاده از دستمال پارچه ای آ پس از استفاده دور انداخته شود و در صورت

که دهان و بینی به صورت کامل پوشانده شود و در طول  طوریه ب بایستی از ماسک طبی استفاده کنند؛ نیز مراقبت کننده  افراد  .11

بایستی با یک ماسک تمیز و خشک  به ترشحات آلوده شده و یا خیس شود،استفاده از ماسک به آن دست نزنند و در صورتیکه ماسک 

 ،های پشت سر برای خارج کردن ماسک به هیچ عنوان قسمت جلوی ماسک را با دست لمس نکنید و از طریق کشجایگزین شوند. 

 ماسک هارا خارج نموده و در یک کیسه زباله در سطل زباله درب دار بیندازید . 

خصوص ه و دست ها شسته شوند. از تماس مستقیم با مایعات و ترشحات بدن ب فاصله پس از مصرف دور انداختهماسک بایستی بال .13

د ادرار، مدفوع و زباله ها از دستکش یکبار مصرف و ماسک برای دفع ضایعات ماننترشحات دهان و مجاری تنفسی خودداری شود. 

 ب و صابون شسته شوند.با آها بایستی قبل و بعد از استفاده از ماسک و دستکش  دست استفاده شود.

نع ا آب و صابون باشند، بالمااستفاده از آن ها، قابل شست و شو ب پس ازظروف اختصاصی که بتوان  استفاده از ملحفه های شخصی و .14

 است.

توان این وسایل را می بایستی روزانه تمیز و ضدعفونی شود.  )میز، تخت، مبلمان اتاق و...( سطوحی که بیمار با آن ها در تماس است .15

 9برای تهیه این محلول یک لیوان وایتکس را با ) یت سدیم نیم درصدرسپس با هیپوکل با شوینده های خانگی شسته وآبکشی کرده و

 ضدعفونی کنید. ( لیوان آب جوشیده سرد شده مخلوط کنید 

برای تهیه )یت سدیم نیم درصد ربا هیپوکل سطوح توالت و حمام مورد استفاده بیمار حداقل یک بار در روز شسته و ضد عفونی شود .16

 (.سرد شده مخلوط کنیدلیوان آب جوشیده  9این محلول یک لیوان وایتکس را با 
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درجه  91تا  61و یا در ماشین لباسشویی با آب  ه و به طور مرتب با صابون لباس شوییدست روزان حوله های حمام و لباس، ملحفه، .17

گذاشته شده و از جابه جایی و تماس مستقیم آن ها با پوست  های آلوده در کیسه زباله در بسته شسته و کامال خشک شوند. ملحفه

 اری شود.خودد

 بند به منظور جلوگیری از انتقال بیمار بایستی از دستکش ها و لباس های محافظ و یا پیشزندگی در زمان تمیز نمودن محیط  .18

ترشحات به بدن استفاده شوند و تا زمانی که سطح آن ها تمیز است می توان از آن ها استفاده کرد. می توان از دستکش یک بار 

شسته شود. دستکش  وایتکس خانگی استفاده کرد. دستکش های خانگی بایستی با آب و صابون و یا  مصرف و یا دستکش خانگی

 )قبل از درآوردن دستکش و بعد از استفاده باید دست شسته شود(. یک بار مصرف بایستی پس از استفاده دور انداخته شود

درب آن را گره بزنید و در سطل آشغال درب دار بگذارید و از تمامی زباله های بیمار عفونی است ، بنابر این در یک کیسه گذاشته  .19

 از انواع مواجهه با لوازم آلوده که در ارتباط مستقیم با بیمار هستند اجتناب شود.منزل خارج کنید . 

 ، حوله و ملحفه بیمار اجتناب گردد.مسواکاز به اشتراک گذاشتن ظروف غذا و نوشیدنی ها،  .11

در منزل بایستی از لوازم و تجهیزات بهداشتی استفاده کند و از هرگونه تماس با ذرات و قطرات تنفسی اجتناب  فرد مراقبت کننده  .11

 کند.

  91-کوویدافراد در تماس با بیمار مبتال به 

    ارائه دهندگان مراقبت اعم از رسمی و غیر رسمی که در معرض تماس نزدیک با افراد مشکوک به ویرروس هتردند

 شوند. با فرد مشکوک تحت نظر بوده و پایشروز از آخرین روز تماس  41الزم است تا 

 منظور از افرادی که تماس داشته اند شامل موارد زیر است:

تماس بوده اند، افرادی که با بیمار مالقات داشتته   فرد مبتال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درکسانی که جهت ارائه مراقبت به  .1

 و یا در یک فضای بسته با بیمار در تماس بوده اند.

 فرد بیمار یا همکار نزدیک با فرد بیمار در ارتباط بوده اند مانند همکالسی و افرادی که به صورت مستقیم و .2

 دنار با هر وسیله نقلیه ای به مسافرت رفته باشافرادی که با فرد بیم .3

 د.نروزه بعد از شروع عالئم با فرد در یک محیط زندگی کرده باش 14افرادی که در یک دوره زمانی  .4

  یا عالئمی مثل سررفه   باشد   5/73زنموده ، درصورتیکه باالتر اک درجه حرارت بدن خود را چ روزاین افراد باید هر

 تنگی نفس داشده باشند ، حدما به بیمارسدان مراجعه نمایند .  –گلودرد  –تب و لرز  –
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  COVID)-(19س کرونای جدید های غذایی در ویروتوصیه

 ها¬پروتئین منابع روزانه و کافی مصرف تامین پروتئین مورد نیاز روزانه به ویژه از طریق تخم مرغ، گوشت سفید و حبوبات. .1

 . دارد اهمیت بسیار

 رنگ. مایعات گرم فراوان نظیر آب جوشیده و چای کممصرف  .2

و استفاده از  Cو ویتامین  Aساز ویتامین ها به دلیل داشتن پیشهای میوهمصرف میوه و سبزی تازه؛ استفاده از تمام زیرگروه .3

. سبزیجات به های سبزیجات مشتمل بر سبزیجات زرد، قرمز، نارنجی و سبز رنگ خوب شسته و ضدعفونی شدهتمام زیرگروه

-های فراوان، سبب ارتقای سیستم ایمنی میو رنگدانه C، اسید فولیک و دارا بودن ویتامین Aساز ویتامین دلیل داشتن پیش

 شوند. 

مصرف انواع مرکبات )پرتقال، نارنگی، لیمو ترش و نارنج( به صورت منظم و روزانه؛ حداقل دو عدد در روز. مرکبات حاوی  .4

 که نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارد. هستند  Cویتامین 

 های سبوسدار مصرف غالت کامل )سبوسدار( مانند نان .5

 های پروبیوتیک؛ این مواد در سالمت دستگاه گوارش و ممانعت از رشد و تکثیر انواع استفاده منظم از ماست .6

 باشد. ها، نقش دارند. همچنین ماست منبع خوبی از پروتیین و روی میمیکروب

بوده که نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی  3های امگا آال؛ حداقل دو بار در هفته. این ماهی حاوی چربیمصرف ماهی قزل .7

 ها منبع خوبی از سلنیوم هستند که نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارد. دارند. به عالوه، ماهی

و روغن زیتون در پخت غذا و به همراه ساالد و مصرف آنها در  های مایع )گیاهی( نظیر روغن کانوال، کنجداستفاده از روغن .8

هستند که این ویتامین در تقویت سیستم  Eهای مایع گیاهی حاوی ویتامین محدوده انرژی مورد نیاز روزانه. به عالوه روغن

 ایمنی نقش دارد. 

کنید؛ چرا که با تضعیف عملکرد سیستم  های شیرین شده با شکر و مصرف قند ساده اجتنابها و نوشیدنیاز مصرف نوشابه .9

 ایمنی همراه است. 

شان توصیه رویهنمایی خاصیت آنها و مصرف بیگر چه بعضی مواد غذایی مانند سیر در تقویت سیستم ایمنی نقش دارند، بزرگ .11

 شود.  نمی

 تخاب کنید. درصورت اشتهای کم و دریافت غذایی کمتر از مقادیر تعیین شده در رژیم، از رژیم نرم ان .11

 ( COVID-19) جدید کرونای ویروس بیماری نقاهت دوران در غذایی های¬محدودیت و پرهیز برای نکده41

 است دشوار آن هضم که سوسیس و ماکارونی غلیظ، گوشت آش، مانند سنگین غذاهای از پرهیز . 

 کتلت و کوکو انواع پیتزا، پنیر شده، سرخ زمینی سیب الویه، مانند کرده سرخ یا و پرچرب غذاهای کردن محدود 

 شده فرآوری و آماده غذاهای و فودها فست انواع مصرف کردن محدود. 

 میشوند آن تحریک و تنفس دستگاه خشکی سبب که سرکه و ها ترشی از استفاده ممنوعیت . 

 شور کنسروی غذاهای و شورها نمک، مصرف محدودیت. 

 کنند می تنفسی دستگاه در موکوس ایجاد که( پروبیوتیک نوع جز به) لبنیات و شیر مصرف کردن محدود . 

 خردل سس و تند های سس انواع فلفل، گوجه، رب از استفاده کردن محدود . 

 قند و مربا شکر، گازدار، های نوشابه و صنعتی های آبمیوه ها، شیرینی و شیرین مواد کردن محدود . 

 تلخ شکالت و نسکافه غلیظ، چای قهوه، مانند محرک های خوراکی و ها نوشیدنی کردن محدود . 

 زنجبیل و سیر زیاد مصرف از اجتناب . 

 اسهال وجود صورت در سبوس از استفاده ممنوعیت . 

 غذایی مواد کردن سرخ برای...  و آفتابگردان روغن و کنجد کلزا، زیتون، مانند هایی روغن از استفاده ممنوعیت  

 و دنبه پیه، کره، شامل حیوانی های چربی و ها روغن از استفاده کردن محدود ... 

 (  و باال خون فشار دیابت، مانند) دارند ای زمینه بیماری که افرادی در ویژه غذایی های رژیم و ها محدودیت تداوم... 

 
 



4 
 

 

 شده تجویز داروی با مرتبط نکات
 :است شده تجویز شما برای کلروکین هیدروکتی داروی اگر

 کنید مصرف شیر لیوان یک یا غذا همراه را دارو . 

 کنید خودداری قرص جویدن و شکستن از و کنید میل آب لیوان یک با را قرص . 

 کنید مصرف ساعت سر و موقع به را دارو . 

 ساشتتته و قتتترص و شتتتربت مثتتتل استتتید آنتتتتی ترکیبتتتات مصتتترف از دارو مصتتترف از بعتتتد و قبتتتل ستتتاعت چهتتتار فاصتتتله بتتته 

 .کنید خودداری هیدروکسید منیزیوم شربت و اس جی ام الومینیوم

 کنید مطلع انها مصرف از را خود پزشک کنید، می مصرف دیگر داروهای که صورتی در . 

   شایع عوارض

   نتتور،  بتته حساستتیت  موهتتا، شتتدن ستتفید  وزن، کتتاهش ختتارش، استتهال،  استتتفراغ، تهتتوع، شتتکمی،  درد و ستتردرد ،ستترگیجه 

 گوش وزوز

 دهتتانی  هتتای زختتم - پوستتت روی ختتارش بتتا همتتراه قرمتتز هتتای  لکتته - دیتتد تتتاری جملتته - اشتتتها کتتاهش درد، معتتده - 

 شدید ضعف و شنوایی در اشکال یا گوش درد - کبودی و خونریزی

  دارویی تداخالت

 تیوریدازین و پیموزاید  با همزمان مصرف منع   

 دزیپتتتترامین کتتتتدئین، کالریترومایستتتتین، ستتتتیتالوپرام، ستتتتیزاپراید، آزیترومایستتتتین، آمیتتتتودارون،:   شتتتتامل داروهتتتتا ستتتتایر،  

 اندانستتتتترون، ، متتتتتادون لووفلوکساستتتتین، ایزوفلتتتتوران، هالوپریتتتتدول، ، اریترومایستتتتین افتتتتدرین، دروپریتتتتدول، دیزوپیرامیتتتتد،

 آکتتتاربوز، ، ترامتتتادول تترابنتتتازین،  ستتتاکیناویر، کینتتتین، کینیتتتدین، ، پروکاینامیتتتد پنتامیتتتدین، ستتتیالمین، پنتتتی ستتتوتالول،

 رپاگلینایتتتتتد، پیوگلیتتتتتتازون، ، نتتتتتورتریپتیلین  متفتتتتتورمین، لینتتتتتاگلیپتین، انستتتتتولین، ، بورایتتتتتد گلتتتتتی  ، کلروپروپامیتتتتتد

 . گردد مصرف احتیاط با تولبوتاماید ، سیتاگلیپتین

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 آموزش به بیمار ارتقای سالمت و  واحد 

 4711 اردیبهشت   

 


