
 
 

 با عالئم خفیف Covid 2019مراقبت خانگی برای بیماران مشکوک به  

مامی بیماران توصیه می کند که ت WHOبا توجه به اطالعات موجود در خصوص این بیماری و راههای انتقال آن، 

 (Triage، بستری )ر اولین برخورد با سیستم بهداشتیبا عفونت شدید حاد تنفسی د COVID-19مشکوک به 

 شوند و درمان فوری برای آنها بر اساس درجه بیماری آغاز گردد.

مگر اینکه  ؛داردبستری شدن لزومی ن ،دارند (mild) 1خفیف سانی که عالئم بیماری را به صورتبرای آن دسته از ک

مراقبت  بیماری وجود داشته باشد. چنانچه عالئم بیماری خفیف است، (deteriorationوخیم شدن ) احتمال

ماران امل بیخانگی در نظر گرفته می شود. سایر کسانی که می توان برای آنان مراقبت خانگی در نظر گرفت ش

م عد مه برایضایتناعالمت داری هستند که بیش از این نیاز به بستری شدن در بیمارستان ندارند و یا افرادی که ر

س نیست و ر دستردبستری در بیمارستان را امضاء کرده اند. مراقبت خانگی همچنین زمانی که مراقبت بیمارستانی 

را تأمین  ت بهداشتی مناسبمحدود است و قادر نیستند سرویس مراقببیمارستان می باشد )ظرفیت  unsafeیا 

 .باید در نظر گرفته شود (نمایند

د بیماری مانن)ن این شرایط برای بیماران دارای عالئم خفیف بدون بیماری زمینه ای مزم در صورت وجود هریک از

ی توان م دهند(قرار میکه بیمار را در خطر افزایش ریسک عوارض  ، نارسایی کلیهنقص سیستم ایمنی ،ریوی، قلبی

رزیابی راساس ابرد و باید م نیاز به بررسی دقیق کلینیکال دااین تصمی قرار داد.در منزل  مراقبتفرد را تحت 

safety  بی توسط ک ارزیای ،گرفته شدهکه مراقبت خانگی برای فرد در نظرمحیط خانه بیمار تعیین شود. در صورتی

قبت برای این مرا بیمار تا مشخص شود محل سکونت دپرسنل بهداشتی آموزش دیده می بایست صورت پذیر

 یا خیر، آیا فرد بیمار و مناسب است 

د فته می شوکه با عنوان بخشی از ایزوالسیون خانگی در نظر گر یاصول پیشگیری و احتیاطاتبه اش ه خانواد

گرانی ها انند ن)بهداشت دست، بهداشت تنفسی، نظافت محیط و حداقل جا به جایی از منزل( پایبند هستند و میتو

 ولهای شست را رعایت کنند ) مانند  خوردن اتفاقی یا آتش سوزی متعاقب استفاده از محلو  safetyدر خصوص 

 .(Alcohol baseشوی دست 

سیستم  ا پرسنلپرسنل بهداشتی ی و ین فردبیک لینک ارتباطی  ،در دوره مراقبت خانگی است تا زمانی که بیمار

  د یابد.الئم بیماری فرد به طور کامل بهبوعبهداشتی عمومی و یا هردو باید برقرار شود تا زمانی که 

ن ایزوالسیو تیاطاتفراهم کردن اطالعات گسترده تر درباره این ویروس و نحوه انتقال آن برای تعیین مدت زمان اح

 در منزل ضروری است.

 

 

 

 

 

نفسی مانند مشکالت ت نبدوی نفس یا سختی در نفس کشیدن، ، گلودرد بدون هیچگونه عالمت خطر مثل تنگرینورهعالئم خفیف شمال تب خفیف، سرفه، بدن درد،  .1

 لودگیآیا اسهال و بدون تغییر در سطح هوشیاری مانند گیجی یا خواب   عالئم گوارشی مثل تهوع، استفراغبدون  ، Hemoptysisخلط سینه یا 



 
 

 IPC(Infection Prevention and Control )بیماران و اعضای خانه باید از نظر بهداشت فردی و اصول 

انگی آموزش خ( بیمار و نیز جلوگیری از گسترش عفونت در تماس های saferای و نحوه نگهداری امن تر )پایه 

 ببینند.

اقبت ی ادامه مرتم برافرد بیمار و خانواده اش باید با آموزش و حمایت مداوم پشتیبانی شوند و مانیتورینگ این سیس

 در منزل انجام شود.

 خانواده باید به توصیه های زیر پایبند باشند:فرد بیمار و 

 .)فرد بیمار در یک اتاق مجزا دارای تهویه در خانه قرار گیرد ) مثال درب و پنجره باز 

 رک ای مشتحرکت فرد بیمار محدود شود و فضای اشتراکی در خانه به حداقل برسد. اطمینان حاصل شود که فض

 است )پنجره باز نگه داشته شود(. مثل حمام و آشپزخانه دارای تهویه مناسب

  رد بیمار فتر از ماعضای خانه باید در اتاق های مختلف باشند و اگر امکانش وجود ندارد رعایت فاصله حداقل یک

 (.2رعایت شود. )مثالً خوابیدن در تخت جداگانه

 نقص  زمن یامبه شکل ایده آل یک نفر که سالمت بهتری دارد و بیماری  .محدود باشد ،تعداد مراقبت کنندگان

 ایمنی ندارد موظف به مراقبت از بیمار شود.

 ه نشود.ود دادبه مالقات کنندگان تا زمان بهبودی کامل و از بین رفتن عالئم و نشانه های بیماری اجازه ور 

 اید قبل و بمچنین هشستن دستها نزدیک آنها انجام شود.  بهداشت دستها بعد از هرگونه تماس با فرد بیمار یا محیط

ند ی رسمه نظر باز آماده کردن غذا و قبل خوردن،  بعد از استفاده از دستشویی و هرزمان که دستها کثیف  بعد

 ثیفر آشکارا کد و اگد. اگر دستها به طور آشکار کثیف نیستند از مایع ضدعفونی با پایه الکل استفاده شوانجام شو

اغذی برای کستمال می باشند با آب و و صابون تمیز شوند. در زمان شست وشوی دستها با آب و صابون استفاده از د

صورت  حوله درد از حوله استفاده شود و این خشک کردن دستها ترجیح داده می شود. اگر در دسترس نباش

 د.مرطوب شدن تعویض شو

 برای  کان داردکه ام شحات تنفسی فرد بیمار استفاده شود. تا جاییبرای محدود کردن انتشار تر 3از ماسک پزشکی

وسط رفه تام عطسه و سشدید با پوشاندن دهان و بینی هنگ افرادی که تحمل ماسک زدن ندارند بهداشت تنفسی

د اخته شونور اندباید به د گردنددستمال کاغذی رعایت شود. دستمالهایی که برای پوشش بینی و دهان استفاده می 

 و یا بعد از استفاده به طور مناسب با آب یا صابون شسته شوند.

 یک ماسک کامال  در زمانی که با فرد بیمار در یک اتاق به سر می برد فرد مراقب بایدFit تا دهان و  ده کنداستفا

ت تنفسی ترشحا کثیف و یا با ،. ماسک در زمان استفاده نباید لمس و دستکاری شود. اگر ماسکدبینی را بپوشان

ش مناسب برای برداشتن ماسک از روخشک و تمیز جایگزین شود.  ،با یک ماسک جدید باید فوراً مرطوب شود

ور انداخته دیعاً سرماسک را  شود. آن بوده و باید گره )پشت( آن باز استفاده شود که شامل عدم لمس قسمت جلویی

 و دستها را ضدعفونی کنید.

 

ه بدر می تواند نفسی، ماتاستثنا برای مادران شیرده می توان در نظر گرفت.  با توجه به فواید شیردهی و نقش کم شیر دادن در انتقال ویروسهای . یک 2
 ت نماید.عایود را رشیردهی ادامه دهد. مادر باید در زمانی که نزدیک نوزاد می باشد ماسک زده و قبل و بعد از تماس با نوزاد، بهداشت دستهای خ

 ه می شوند.هستند، صاف یا پلیسه دار) برخی فنجان مانند(، که با یک نخ پشت سر بست procedureیا   surgicalنوع. ماسک های پزشکی  دو 3



 
 

 اسک . از ماز تماس مستقیم با مایعات )ترشحات( بدن، خصوصا ترشحات دهانی یا تنفسی و مدفوع اجتناب شود

  ماس دارید،درار تودستکش های یکبار مصرف در زمان تماس با  ترشحات دهانی و یا نیز زمانی که با مدفوع و یا ا

 ها شسته شوند.استفاده شود.  قبل و بعد از دور انداختن ماسک و دستکشها، دست 

 دو بار استفاده نشود. ،از ماسک و دستکش 

 اد شوینده ب و موآ. این موارد باید با برای بیمار استفاده شود اختصاصی از پارچه نخی )کتان( و ظروف غذاخوری

 مجدد استفاده شوند. ،و میتوانند به جای دور انداختن پس از استفاده تمیز شوند

  و  ان تمیزبه طور مثال میزهای کنار تخت، چهارچوب تخت و سایر مبلمسطوح مورد تماس روزانه اتاق بیمار

و  ستشبعد از  وخانگی متداول باید ابتدا برای تمیز کردن استفاده شوند  شوینده هایصابون و ضدعفونی شوند. 

 ب(آسهم  9سهم سفید کننده،  1) .گردداستفاده  %5/0 4، محلول های خانگی حاوی هیپوکلرایت سدیمشو

  یجرا انگیهای خشوینده سطوح سرویس بهداشتی و حمام حداقل یکبار در روز تمیز و ضدعفونی شوند. صابون و 

یم لرایت سد، محلول های خانگی حاوی هیپوکشست و شوو بعد از  گردندباید ابتدا برای تمیز کردن استفاده 

 استفاده شود.5/0%

  در  اسشوییلب اشینو ملحفه، حوله حمام و دست و... با صابون لباسشویی و آب و یا در ملباس های بیمار، روتختی

ک کیسه آلوده داخل یلباسهای  درجه سانتی گراد با مایع لباسشویی شسته و کامل خشک شوند. 90-60 دمای

تناب ا آنها اجد و از تماس مستقیم پوست بقرار گیرد. رخت های آلوده تکان داده نشو (Laundry bag) لباسشویی

 شود.

 فاظتیدستکش ها و لباسهای ح  protectiveوی سطوح( باید در زمان نظافت و شست شپالستیکی )مثل پیش بند 

اده شود. صرف استفمبه کار گرفته شوند. براساس نوع کار، دستکش کار یا یکبار  لباسها و ملحفه ها جاییجابه یا 

 ضدعفونی شوند.%5/0( باید با آب و صابون شسته و با هیپوکلریت سدیم utility)کار دستکش

 پس از  و  قبل هانظافت دست )نیتریل یا التکس( بعد از استفاده باید دور انداخته شوند. دستکش های یکبار مصرف

 دور انداختن دستکش و ماسک رعایت شود.

  رد.قرار گی، تا زمان دفع همان اتاقیک سطل درب دار در باید در  استفاده شده در اتاق بیماردستکش و ماسک 

  و  یدنی، حولهوف، نوش، ظرمسواک مشترک، سیگار، ابزار آشپزخانه مانند)با سایر موارد آلوده بیمار  تماساز هرگونه

 اجتناب شود. (روتختی

  د، باید ارزیابی ریسکنکن، مراقبت خانه را فراهم می یپرسنل بهداشتزمانی که (Risk assessment) د نانجام ده

ی د و توصیه هانرا انتخاب کن مناسب (Personal protective equipment) شخصی حفاظتیتا تجهیزات 

 .نماینداجرا را  Contactو   Dropletاحتیاطی 

 

 

 

 

 هستند.%5/0. اغلب محلولهای سفید کننده خانگی )به اصطالح وایتکس( حاوی سدیم هیپوکلریت 4


