
تا وجود ندارد. این ویروس   9102ال در حال حاضر هیچ واکسنی برای جلوگیری از  کرونای س چیست؟(  02) کووید 9102 کرونا ویروس

ماند و باعث انتقال بیماری به سایر افراد می زنده میدر و اشیایی که بیمار لمس کرده،  روز روی سطوح آلوده، دستگیره 2ساعت روی دست و مدت  4

 روز است که در این مدت فرد عالمتی ندارد و ممکن است بیماری را به دیگران منتقل کند.  04شود. دوره مخفی بودن بیماری 

 کنند،یم استفاده یطوالن مدت به نیریآسپ از لیدل هر به که یافراد باردار، یها خانم سال، 56 یباال نیسن :شامل باالتر ریم و مرگ با پرخطر افراد

 وبسرک یداروها که یمارانیب مزمن، یروان یها یماریب ،(هرنوع از) فعال سرطان به انیمبتال مزمن، یویکل ای یویر ،یقلب یها یماریب به مبتال افراد

 ترشحات فعد به قادر که یکسان و یگاریس افراد ابت،ید به مبتال مارانیب پرخطر، معتادان و دزیا به انیالمبت کنند،یم مصرف کورتون و یمنیا کننده

 .یمغز فلج و ینخاع بیآس یدارا معلوالن رینظ : ستندین یتنفس

 راههای پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا :  
 ثانیه بشویید و به همدیگر یادآوری کنید.  91دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت  .0

 های حاوی الکل استفاده استفاده کنید. اگر آب و صابون ندارید، از ضدعفونی کننده .9

 بپرهیزید.“ از روبوسی و دست دادن با دیگران جدام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید و تان را هنگاهان و بینید .3

 ست. ا از تماس نزدیک با افرادی که عالئمی شبیه آنفوالنزا دارند، خودداری کنید. حفظ فاصله یک متری با کسانی که عالیم بیماری دارند، ضروری .4

 بپزید. “ مرغ را کامالهای حیوانی مانند  گوشت و تخمردهآوحیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید و فراز تماس محافظت نشده با  .6

 در تجمعات انبوه  از ماسک استفاده کنید. .5

 دار بیندازید. دربسطل زباله را گرفته و دستمال آلوده را درون دستمال یا گودی آرنج،جلوی دهان  هنگام عطسه یا سرفه، با .7

سی سی  011اشیاء و سطوحی که اغلب لمس می کنید، را ضدعفونی کنید. سطوح را با دستمال آغشته به وایتکس رقیق شده با آب سرد )در هر  .8

 آب، یک سی سی وایتکس می ریزیم( ضدعفونی کنید. 

 ها منبع آلودگی هستند. ها و نیمکتوسایل عمومی پارکهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از لمس وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید. در مکان .2

اگر مجبور به لمس اجسام در اتوبوس و تاکسی شدید  باید بالفاصله قبل از دست زدن به چشم، بینی یا دهان خود نسبت به شست و شوی دست   .01

 اقدام کنند.  

 دستگیره درها و خودروها را آلوده بدانید.  .00

 و از دیگران جدا کنید.  ظروف و وسایل شخصیتان را تمیز  .09

 دستهایتان را بشویید. و قبل از دست زدن به صورت، چشمها و دهان همیشه قبل از غذا  .03

 از وسایل شخصی مشترک مثل لیوان وحوله استفاده نکنید.  .04

 (باشد شدن باز قابل اتاق یها پنجره و در)شود داده قرار مناسب هیتهو یدارا تنها اتاق کی در ارمیب هنگام بیماری در خانه بمانید. .06

 درجه ضدعفونی کنید. 71گوشی موبایل خود را با پنبه آغشته به الکل  .05

 نبوسید. رب اماکن زیارتی را لمس نکنید و ضریح و د .07

 منبع آلودگی جدی انتقال عفونت هستند، مراقب باشید.  عابربانکها و آسانسورها رایانه، س، صفحه کلید پول، سکه، اسکنا .08

 وسایلی مانند قندان ، ظرف سس و ادویه در اماکن تغذیه عمومی منبع آلودگی هستند.  .02

 در صورت ابتال به کرونا چه کار کنیم : 

از وسایل حمل و های پزشکی،  به محل کار، مدرسه، محل های عمومی نروید. ه را محدود کنید و به جز دریافت مراقبتهای خارج از خانفعالیت .0

 نقل عمومی استفاده نکنید.

) نید. خود را از دیگر افراد خانه جدا کنید و در یک اتاق متفاوت با افراد دیگر در خانه بمانید و در صورت امکان از حمام جداگانه استفاده ک .9

 .(باشد شدن باز قابل اتاق یها پنجره و درباشد )  مناسب هیتهو یدارابیمار  اتاق . (است مالقات ممنوع

هنگام عطسه وسرفه با دستمال کاغذی جلوی دهانتان بگیرید و با ماسک همواره صورت خود را بپوشانید، ماسک اگر خیس شود باید داخل سطل  .3

 اله انداخته شود. زب

 توالت و روشویی را روزانه با محلول ضدعفونی کننده وایتکس رقیق شده، گندزدایی کنید.   .4

 طور به و روزانه دست و حمام یها حوله ملحفه، لباس،از تکان دادن ملحفه و لباس فرد بیمار به دلیل  پخش شدن ذرات در هوا خودداری کنید.  .6

 دار بند زباله سهیک در آلوده یها ملحفه. شوند خشک کامال و شسته درجه 21 تا 51 آب با ییلباسشو نیماش در ای و ییرختشو صابون با مرتب

 .شود یخوددار پوست با ها آن میمستق تماس و ییجا جابه از و شده گذاشته



 افراد ای و مراقب ،یو ینگهدار مکان و ارمیب با اسمت بار هر از بعد،  بخصوص بعد از هر بار عطسه وسرفه و قبل از خوردن غذا“  دستتان را مرتبا .5

 ثانیه با آب و صابون بشویید و از دست زدن به چشم، بینی و دهانتان با دست های شسته نشده بپرهیزید.  91به مدت  خانواده،

 و ظروف غذایی بیمار را با آب ومایع ظرفشویی بشویید.  از اشتراک وسایل خانگی مانند ظروف، حوله و مالفه خودداری کنید .7

 .اگر بیماری رو به وخامت است در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نمایید خود را کنترل کنید، تبعالئم بیماری به ویژه  .8

 نشود.فرد مراقبت کننده از بیمار از ماسک معمولی استفاده کند و دقت شود روی ماسک،  لمس یا دستکاری  .2

 بیاندازید. درب دار هر دستمال کاغذی را یکبار استفاده و در سطل زباله .01

 لیاوس نیا کردن یعفونضد یبرا. شود یضدعفون و زیمت روزانه یستیبا (...و اتاق انلممب تخت، ز،یم) است اسمت در ها آن با ارمیب که یسطوح .00

 . شود شسته ()وایتکس نیم درصد درصد مین میسد تیرپوکلیه با سپس.  شود یشآبک سپس و شسته ، دترژنت ای یخانگ یها ندهیشو با  توان یم

تنگی نفس یا اسهال سریعاً به  وروز بر سالمت خود نظارت داشته باشند و در صورت تب، سرفه  01تماس یافتگان با افراد بیمار تا 

 پزشک مراجعه کنند .
 .و از کرونا نترسید ایمنی خود را تقویت کنید سیستماسترس بزرگترین دشمن سیستم ایمنی بدن است. 

 نیا وردم در کننده ناراحت اخبار به کردن گوش ای تماشا صرف تان خانواده و خود که را یزمان د؛یکن یم یآشفتگ ای ینگران احساس گرا

 .دیده شهکا د،یکن یم بحران

 از تانزانیعز با تماس و در منزل ورزش مناسب، خواب و ییغذا میرژ یعنی ،دیکن دنبال را سالم یزندگ سبک کی د،یبمان خانه در دیبا اگر

. دیده خاطر اننیاطم آنها  به و دیکن صحبت آنها با یمهربان با. دیده اختصاص کودکان  به را یشتریب وقت. یاجتماع یها شبکه و تلفن راه

 .دیکن خلق آنها یبرا آرامش و یباز یها فرصت امکان صورت در

 دیکن یم یدرماندگ احساس اگر. دینرو دست نیا از ییزهایچ ای گاریس ،یالکل یها یدنینوش سراغ به خود یمنف احساسات با مقابله یبرا 

 . دیکن صحبت مشاور کی با

 :مصرف کنیدویتامین هایی برای تقویت سیستم ایمنی بدنتان 
پرتقال، توت فرنگی، کشمش سیاه، فلفل سبز، جعفری،  ویتامین سی

 آناناس، انبه، بروکلی، آناناس
 ، کدو حلوایی، زردآلو، طالبی، انبهتخم مرغ، هویج،اسفناج، کاهو  یتامین آ و

جعفری، خردل، شلغم، خیار، جگر ، اسفناج، گل پیاز، ویتامین کا

 کلم
  گاو،لوبیاچشم بلبلیاسفناج،کاهو، پرتقال، جگر  9یتامین ب و

گوساله، ماهی تن، سینه مرغ، دانه آفتابگردان، گوشت  6ویتامین ب 

  حبوبات نخودسبز، لوبیاچیتی،
  ،انبه، اسفناجفندق، بادام، گوجه فرنگی، کیوی، کلم بروکلی یتامین ای و

 توصیه می شود. و مایعات گرم  برای کاهش استرس ی گیاهیمصرف دمنوشها  انواع ماهی و تخم مرغ و شیر 3ویتامین د 

 توجهات دارویی هنگام ترخیص : 
یدروکسی هاگر 

برای  کلروکین

شما تجویز شده 

 است 

 .دیکن یخوددار قرص دنیجو و شکستن از و دیکن لیم آب وانیل کی با را قرص..دیکن مصرف ریش وانیل کی ای غذا همراه را دارو .1

 و شربت مثل دیاس یآنت باتیترک مصرف از دارو مصرف از بعد و قبل ساعت چهار فاصله به.دیکن مصرف ساعت سر و موقع به را دارو .2

 .دیکن یخوددار دیدروکسیه ومیزیمن شربت و اس یج ام ومینیآلوم قرص

 .دیکن مطلع انها مصرف از را خود پزشک د،یکن یم مصرف گرید یداروها که یصورت در .3

 ) اسلتامیویر  اگر

 یبراتامی فلو( 

 شده زیتجو شما

 است

 . دیکن مصرف زین یخال معده با را دارو دیتوان یم دیندار یدسترس غذا به که یطیشرا در یول شود مصرف غذا با دارو است بهتر .1

 .دیکن کوک ساعت د،یکن فراموش است ممکن دیکنیم فکر که یصورت در و دیکن مصرف را دارو ساعت سر حتما .2

 د.یکن لیم و دیکن حل شربت کی در را آن اتیمحتو دیتوان یم دیده قورت را کپسول دیتوان ینم که یصورت در .3

 یعدب قرص مصرف زمان به ساعت دو از کمتر اگر یول دیکن مصرف را آن عیسر اوردن ادی به هنگام دیکرد فراموش را دارو مصرف اگر .4
 دیکن اجتناب هم با کپسول دو خوردن از مصرف زمان دنیرس هنگام و دینکن مصرف گرید د،یدار زمان

 .دیبگذار انیم در خود پزشک با را ها دارو مصرف یالگو و یاسام حتما گرید یداروها مصرف صورت در .5

                      جهت معاینه مجدد مراجعه نمایید.    ................................................در تاریخ       130-33853255شماره تماس با بیمارستان : 

 تان عالمه بهلول آموزش سالمت بیمارس -بیماران از مراقبت نحوه اجرایی دستورالعمل -پرستاری معاونت - پزشکی وآموزش بهداشت وزارت


