
قرنطینه  فرد مشکوک یا آلوده به بیماری تنفسی 

(کرونا ویروس )19–کووید 

گروه آموزش و ارتقا سالمت 



رفهس،خفیفتب)خفیفعالیمدارایوباشدمثبتهاآن(بینیوحلقازگیرینمونه-pcr)تستکهافرادی-1

.هستند(عضالنی،درددردگلو،بینیآبریزش،ضعف،

(pcrتستانجامبدون)استمشکوکبیماریااسکنتیسیاساسبرپزشکنظرطبقکهفردی-2

(افرادی که تست نداده اند : )هستند مشکوکافرادی که -3

.  داده ولی هنوز جوابش نیامده است pcrفردی که تست -

.اشته باشند افرد با عالئم  سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراه با تنگی نفس با یا بدون تب که بیماری دیگری ند-

چه افرادی می توانند قرنطینه خانگی شوند ؟ 



:که ( با هر شدتی)بیماران دارای تب و یا عالئم تنفسی -

روز قبل از شروع عالئم 14در عرض 19،-سابقه تماس نزدیک با مورد احتمالی  یا قطعی بیماری کووید

. بیماری را داشته باشند

 درمانی -کارکنان بهداشتی

عایت رمورد مراقبت قرار گیرند که باید با محیط خانه این افراد در معرض خطر کمتری هستند و می توانند در 

.در محیط خانه همراه باشد اصول  مراقبت 



سرایت بیماریانتقال و راه های 

عطسه و فرد آلوده به دیگران که معموال از طریقو بزرگ از تنفسی ریز قطرات انتقال ویروس توسط  : قطره ایانتقال -

.  سرفه انجام می شود 

بینی افراد ممکن است از طریق دهان یا: ویروسانتقال از طریق سطوح آلوده به قطرات تنفسی حاوی : تماسیانتقال -

لویزیون ، میز خود بعد از تماس با یک شیء آلوده به ویروس  ،از قبیل دستگیره درب ها ،کلید برق ، گوشی تلفن ،کنترل ت

.....شخص آلوده وها ، یا دست کثیف



شرایط الزم برای قرنطینه خانگی 



(باشدداشتهبیرونبهایپنجره).گیردقرارمناسبتهویهباوجداگانهاتاقیکدربایدبیمار•

.دبرسانیحداقلبهرادیگرانبابیمارمشترکفضاهایوباشدمحدود(اتاقازشدنخارج)بیمارجابجاییوتردد•
میهتهویخوبیبه(بهداشتیسرویسوحمامآشپزخانه،مثالعنوانبه)مشترکفضاهایکهکنیدحاصلاطمینان
(داریدنگهبازراهاپنجره).گردند

ازرجیحاتمثالعنوانبه)شوددادهاختصاصبیمارازمراقبتبرایاستخوبیوضعیتدرسالمتینظرازکهنفریک•
.(نباشدایمنیسیستمنقصباهمراهبیماریبهمبتالیاسالمندانمانندپرخطرهایگروه

استفادهمشترکفضایازبایدکهشرایطیدرونمایندخودداریبیماربستریاتاقبهترددازبایدخانوادهاعضای•
نیمومتریکتامتریکحداقلخانوادهافرادسایرازو(بزندماسک)نمایدرعایتراتنفسیبهداشتبایدبیمارکنند
.باشدداشتهفاصله

مکان مناسب برای بیمار



مراقبت کننده  بیمار 

ماسکتفاده،اسحیندر.بپوشاندراصورتمناسبطوربهماسککهشوددقت.کنداستفادهمصرفیکباردستکشوماسکازباید

پایانزابعدماسک.شودتعویضفوراًبایدگردد،آلودهبیمارسرفهوتنفسیترشحاتباماسکاگر.شوددستکارییالمسنباید

ازراقبتمهنگام.شودرعایتماسکبرداشتنازبعددستبهداشتوگردددفعوآوریجمعمناسبطوربهبهداشتیشرایطبااستفاده،

دورایدب(استمصرفیکباراگر)ماسکوبیماردستکشازاتاقخروجبارهنگامهر..شوداستفادهدوبارماسکودستکشازنبایدبیمار

(باشدالیهسهوطبینوعازبایدآنکنندهمراقبتوبیمارماسک).شودانداخته

 وادرارمدفوع،جابجاییهنگام. تماس مستقیم با مایعات بدن ، به خصوص ترشحات دهان یا تنفس و مدفوع خودداری کنیداز

.ودشانجامدستکشبرداشتنازبعدحتیوقبلدستبهداشت.شوداستفادهاز دستکش یکبار مصرف و ماسک ( زباله )پسماند 

 ی با به منظور اجتناب از آلودگ)بایستی  از استفاده از ظروف غذایی مشترک، سیگار مشترک . بهداشت فردی ضروریست رعایت

.      ، حوله و یا ملحفه های مشترک خودداری شود(ترشحات دهانی فرد بیمار



دست                                                                                                              بهداشت 

غذا،هیهتازبعدوقبلهمچنین،بیماراطرافمحیطیابیمارفردباتماسازبعدبایددستبهداشت
.شودانجامرسند،مینظربهکثیفدستهاکهزمانهروغذاخوردنازبعدوقبل

.دادانجامثانیه30تا20مدتبهدرصد70الکلیاصابونوآبازاستفادهبابایدرادستبهداشت

(وزیسآتشازناشیخطراتواحتراقمانند)نماییدتوجهایمنینکاتبهالکلازاستفادههنگام

اگر.گردداستفادهدستهاکردنخشکجهتکاغذیهایحولهازصابون،وآبازاستفادههنگام-
یسخازبعدحتمااماکنیداستفادهاختصاصیایپارچههایحولهازنیستدسترسدرکاغذیحوله
.کنیدتعویضراآنهاشدن



محیطبهداشت 

استایپاچهماسکاگر).گردددفعوآوریجمعمناسبروشبهشدهاستفادهدستکشوماسک.

(شودشستهگرمآبوشویندهموادیامعمولیصابونازاستفادهبامناسبروشبه

ایهزبالهعنوانبهباید،دفعازقبلبیمارازمراقبتفرایندانجامحینشدهتولیدهایزباله

.گردندآوریجمعبیماراتاقدردربدارظرفیکدرعفونی

مشترکنبایدهاظرف).شودمیتوصیهظرفشوئیمایعوآببابیمارغذاییظروفشستشوی
(.شوداستفاده



درصدیمنرقیقوایتکسعفونیضدمحلولبابیماراستفادهموردروشوییوتوالتبیمار،تماسموردسطوحروزانهطوربه

.شودزداییگند

یکدربایدکهمعمولیسردآبپیمانه9بادرصد5وایتکسپیمانه1یعنی9به1نسبت:درصدنیمزدایگندمحلولتهیهطرز

(دهدمیدستازراخودگندزداییخاصیتساعت24ازبعد).شودتهیهروزانهصورتبهودربستهوپالستیکیظرف

شودشستهدرجه90تا60آبدرلباسشوییماشینازاستفادهبابیماراستفادهموردهایملحفهوحوله،البسه.

.ودشخودداریشستشواز،قبلبیمارهایملحفهوالبسهتکاندناز،کنندهآلودهریزذراتایجاداحتمالدلیلبه

اشینمکنارتاحملهنگامتاگیردقرارپالستیکیکیسهیکدربالفاضلهآلودههایملحفهوهالباساستربهت)

(نکندآلودهرامحیطریزذراتلباسشویی

محیطبهداشت 



توصیه های مهم 

د و تنفس اگر مراقبت کننده  یا یکی از اعضای خانواده عالئم عفونت حاد تنفسی از جمله تب ، سرفه ، گلو در

ه های اطالع داده  شود و توصیتیم بهداشت شهرستان و دانشگاه منطقه دشوار را تجربه کرد ، بالفاصله به 

.بهداشت را دنبال کند

 مار با ترجیحاً بی. خودداری گردد، از وسایل حمل و نقل عمومی  انتقال بیماران عالمت دار به مراکز درمانی جهت

خصی حمل آمبوالنس جابجا شود یا در صورت اضطرار و عدم امکان انتقال با آمبوالنس ، بیمار را با وسیله نقلیه ش

گندزدای بعد از انتقال بیمار ، خودرو با محلول.) کنید و در صورت امکان پنجره های وسیله نقلیه را باز نگهدارید

(نیم درصدگند زدایی شود 

 ه و را رعایت نموده در حالت ایستادبهداشت تنفسی و بهداشت دست بیمار توصیه می شود که همواره به

ا حد ممکن نشسته و نیز در هنگام انتقال به مرکز مراقبت های بهداشتی و همچنین در مرکز بهداشتی درمانی ت

یه تا حد امکان  از ماسک طبی سه ال).از افراد دیگر ،حداقل یک مترتا یک مترونیم، فاصله داشته باشد

(استفاده نماید 



روز از زمان تماس بر سالمت خود نظارت 14توصیه می گردد تا مدت به افرادی که با فرد بیمار یا فرد مشکوک تماس داشتند •

ز آخرین روز از در صورت بروز هرگونه عالئم، به خصوص تب ، عالئم تنفسی مانند سرفه یا تنگی نفس یا اسهال، ا. داشته باشند

تماس احتمالی خود به فوریت های پزشکی اطالع دهند

 برای بیمار داروتجویز شده است باید سر وقت مصرف شوداگر.



یا تنگی نفس: مانند  )  بروز عالئم هشدار همچنین در صورت . پیگیری و ادامه درمان بیمار باید انجام شود 

ا اسهال و ، عالئم گوارشی مانند تهوع ، استفراغ و ی( یعنی خلط یا خونریزی)مشکل در تنفس ، افزایش ترشح 

.  تماس بگیرید 115شماره تلفن با ( یعنی گیجی ، بی حالی )تغییر در وضعیت روانی 

بالفاصله کرد ، اگر یکی از اعضای خانواده عالئم عفونت حاد تنفسی از جمله تب ، سرفه ، گلو درد و تنفس دشوار را تجربه

.کندو توصیه های بهداشت را دنبال به تیم بهداشت شهرستان و دانشگاه منطقهَ اطالع داده می شود 



:استثنا ممکن است برای مادر شیرده در نظر گرفته شودیک 

مادر،سیتنفدستگاههایویروسانتقالدرمادرناچیزشیرنقشومادرشیرباتغذیهمزایایبهتوجهبا

ازبلقونمایداستفادهماسکازبایدکودکبهشدننزدیکهنگاممادر.دهدادامهشیردهیبهتواندمی

.دهدانجامرادستبهداشتدقیقرعایتکودک،باتماس




