
 کرونا ویروس

 به کرونا ویروس یا (Coronavirus) ویروس کرونا

 ویروس شامل که گویندمی ها ویروس از بزرگی خانواده

 یا چینی کرونا. است سارس بیماری عامل و سرماخوردگی

 که است جدیدی تنفسی ویروس ووهان کرونای ویروس

 و هوبی استان از 2020 سال اوایل و 2019 سال اواخر در

مبتال کرده  را زیادی افراد و شد شروع چین ووهان شهر

 حاد تنفسی سندرم» ویروس این از حاصل بیماری. است

 سازمان و دارد نام( SARS-CoV-2« )2 کروناویروس

 19 کووید را ویروس این نام (WHO) جهانی بهداشت

(19-COVID) .گذاشته است        

 

 تماس طریق از جدید کروناویروس نتقالا

  تنفسی قطرات طریق از و آلوده فرد با مستقیم

 از تنفسی قطرات شکل به ویروس این و بوده

 پخش و تنفس طریق از و سرفه و عطسه طریق

 هابررسی طبق. است انتقال قابل هوا در ذرات

 از ویروس این انتقال که است شده مشخص

 عالئم دارای که دیفر با مستقیم تماس طریق

 و تنفسی قطرات طریق از و است آن به ابتال

از زمان بروز عالئم .است پذیرامکان دادن، دست

 روز قابل انتقال است. 14در بیمار تا 

.تب 1

.سرفه2

.تنگی نفس 3

يا من اسمه دواء و ذكره شفاء

خود مراقبتی در 

به   بیماران مبتال

كرونا ويروس

،  دکتر علی رحمانی تدوين:

 رضائیه میالد

راه های انتقال كرونا ويروس

عالئم بیماری كرونا



 جدید کروناویروس ویروسی، های بیماری از بسیاری مانند

 تاکنون .دهدنمی پاسخ بیوتیک آنتی به و نداشته قطعی درمان

 و نشده معرفی اختصاصی داروی بیماری، این درمان برای

  .است پیشگیری و خودمراقبتی آن، از ماندن مصون راه بهترین

بیماران پس از ترخیص نیاز مبرم به تداوم مراقبت در منزل را 

 دارند.

حداقل مدت زمان برای جداسازی بیمار در منزل پس از-1

باشد. روز می 14ترخیص 

دست کم بیست ثانیه برای مرتب دستانمان را بشوییم و -2

 .اریمشستشوی دستان خود با آب و صابون، وقت بگذ

از تماس دست با چشم ها، بینی و دهان خودداری کنیم. -3

.یوانات اهلی یا وحشی خودداری کنیماز تماس و لمس ح -4

.و استراحت کنیم در منزل بمانیم -5

ی تجویز شده طبق دستور و به صورت منظممصرف داروها-6

حتی پس از احساس بهبودی الزامی می باشد. توجه داشته 

باید باشید در صورت تداوم سرفه و یا تب مجدد و تنگی نفس 

 کرد. به مراکز درمانی مراجعه

از اعضای خانواده بخواهیم تا پس از ورود به منزل دستان  -7

خود را با آب و صابون بشویند.

با دستمال کاغذی، هنگام سُرفه یا عطسه جلوی دهان خود -8

را بگیریم و سپس دستمال را در سطل زباله بیندازیم.

ریموت مانند کنیم می لمس مرتب که را سطوحی و اشیا -9

 و تمیز همراه، گوشی و درها دستگیره تلویزیون، کنترل

 .کنیم ضدعفونی

تعداد مراقبین از بیمار به حداقل رسانده شود.)ترجیحا یک -10

نفر(

را رعایت کنیم. فاصله همه ی افراد با متر یک کم دست -11

کردن اجتناب کنیم. روبوسی و دادن دستاز  -12

بیمار مالقات ممنوع باشد. -13

.اجتناب کنیم از حضور در اجتماعات و مکان های شلوغ  -14

تماس با بیمار و محل مراقبت وی دستان خودبعد از هر بار -15

را با آب و صابون بشوییم.

)استرس و اضطراب منجر به خود را حفظ کنیم.آرامش  -16

ف سیستم ایمنی می گردد.(یضعت

به گرم آب دوش یا و خانه در گرم بخور دستگاه یک -17

.کندمی زیادی بسیار کمک سرفه و درد گلو بهبود

پروتئین و و بنوشد زیاد مایعات و آب دبای مبتال فرد -18

در برنامه غذایی وی باشد. ویتامین ها

ماسک مدام هم ایزوله محیط در مبتال فرد شودمی توصیه -19

.کند استفاده دستمال از سرفه و عطسه هنگام در و بگذارد

.کنند خودداری ها بیوتیک آنتی مصرف از باید حتما بیماران -20

 بشدت ها ویروس تقویت دلیل به ها بیوتیک آنتی مصرف

.شود تمام بیمار فرد جان قیمت به است ممکن و است خطرناک

برای خشک کردن دستان پس از شستشوی دست از-21

دستمال کاغذی و یا دستمال حوله ای شخصی باید استفاده 

 کرد.

به طوری کندمراقب بیمار نیز باید از ماسک طبی استفاده -22

پوشانده شود.که دهان و بینی 

جهت در آوردن ماسک به هیچ وجه قسمت جلوی ماسک را-23

لمس نکنید و از بندهای ماسک استفاده کنید.

وسایل شخصی فرد مبتال از جمله ملحفه، حوله، ظرف غذا و-24

قاشق و چنگال باید از دیگران مجزا باشد.

ابه طور مرتب بروزانه و لباس ها، ملحفه و حوله بیمار باید -25

تا  60صابون و پودر رختشویی و یا در ماشین لباسشویی با آب 

 درجه شسته و کامال خشک شود. 90

در زمان تمیز نمودن اتاق بیمار باید از دستکش و لباس-26

دستکش یکبار مصرف  های محافظ و یا پیش بند استفاده کرد.

 پس از استفاده باید دور انداخته شود.

زباله عفونی در نظر گرفته شده و ،ارزباله های مرتبط با بیم-27

در سطل درب دار نگهداری و به عنوان زباله عفونی دفع شود.

بهداشت دست را قبل و بعد از برداشتن دستکش انجام-28

ابتدا دستکش ها را خارج کنید سپس دست ها را -29 دهید.

بشویید و در انتها ماسک را در آورید و مجدد دست ها راشسته 

 کنید. و ضدعفونی

شگیری و خود مراقبتیراه های پی


