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 به نام خدا

 ویژه خانواده و بیماران 91هنمای مقابله با کووید ار

 

شکوک یا مبتال به کووید  بیمار به خودمراقبتی این راهنما به منظور آموزش شانخانواده  و 91م سترش از جلوگیریجهت  ای  این  گ

 . است شده تدوینبیماری، 

 چیست؟ 91بیماری کووید 
شود.  91بیماری کووید  سط کرونا ویروس جدید ایجاد می  ضرتو ص یدارو این بیماری در حال حا صا ندارد و تنها راه و قطعی  یاخت

 جلوگیری از ورود ویروس به بدن است. و یاقبتخودمر ،یماریب نیاز ابتال به ا یریشگیپ

 کدام است؟ 91عالیم بیماری کووید 
لذا عالیم عمده این بیماری تب، سرفه، ضعف و  نشان می دهد.ه آنفلوانزا به شکل یک ناخوشی شباین بیماری خود را در اغلب موارد 

در بسیاری از بیماران سایر عالیم مانند گلودرد، تنگی نفس، درد عضالنی، لرز، سردرد، ازدست دادن حس بویایی و اما بدن درد است. 

 مانند تهوع و استفراغ و اسهال ممکن است بروز کند.چشایی، قرمزی چشم ها، آبریزش بینی و عالیم گوارشی 

 دوره نهفتگی و سرایت بیماری چقدر است؟
 ( روز 91 تا یک بین 91کووید  بیماری برای  زمان این است.  عالیم شروع و ویروس با تماس بین زمانی فاصله معنی به نهفتگی دوره

 .می باشد  (روز 5 متوسط طور به

 روز  3روز اسررررت مشررررروه بررر آنررکرره در  91دوره سرررررایررت یررا عررفررونررت زایرری برریررمرراری حررداقررل برره مررد  

آخر بیمار هیچگونه عالمتی از تنگی نفس، تب و سرفه های آزاردهنده و قطاری نداشته باشد. گاهی اوقا  بسته به شد  بیماری دوره 

 روز به درازا می کشد. 91سرایت و عفونت زایی بیش از 

 چیست؟ 91کووید  انتقال بیماریراه های 
اشد و بافراد سالم اتفاق می افتد. فرد بیمار ممکن است عالیم بیماری را داشته باشد یا بی عالمت این بیماری از انسان بیمار به انتقال 

   هم بصور  مستقیم و هم غیر مستقیم می تواند بیماری خود به دیگران منتقل کند.

ستقیم :انتقال  حاوی ویروس که در زمان تنفس، صررتبت و بزرگ  زیقطرا  رتنفس  قیاز طر تواند یم روسیو انتقال م

 .  ردیگ صور  ،خارج می شودآلوده دهان و بینی فرد از  عطسه و سرفه کردن یا 

قطرا  ریز و درشت حاوی ویروس که در زمان تنفس، صتبت کردن، سرفه و عطسه از دهان وبینی  :غیر مستقیمانتقال 

کرده و تماس دست فرد سالم با آن سطوح و آلوده را  سطوحفرد بیمار خارج می شود یا تماس دست بیمار با سطح اشیاء می تواند آن 

 ویروس به داخل بدن فرد و انتقال بیماری شود.سپس لمس چشم، دهان و بینی با دست آلوده می تواند باعث ورود 

 

 چیست؟ 91راه های پیشگیری از ابتال به بیماری کووید 

 از لتظه خروج از منزل تا زمان بازگشت باید از ماسک استفاده کنید 

  کنید.از حضور در متیط های شلوغ و پر تراکم خودداری 

 در صور  عدم دسترسی به آب و صابون، می توانید . الزامی استثانیه با آب و صابون  02به مد  حداقل  شستن دست ها

 استفاده کنیدبه باال  %02ضدعفونی کننده با درصد الکل از 

 کنید.خودداری بایستی های شسته نشده از دست زدن به چشم، بینی و دهان خود با دست 

 سه کردن آن را در سطل زباله بیاندازید.هنگام سرفه، دهان خود را بپوشانید، یا با دستمال عطسه کنید و بعد از عط 
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 را مرتبا تمیز و  ، رایانه، دسررتگیره درتلفن همراهشررود م ل کانتر آشررپزخانه، صررفته اشرریاء و سررطوحی که اغلب لمس می

 ضدعفونی کنید.

 .در خانه و متل کار از تهویه مناسب اتاق مطمئن شوید 

 .وقتی بیمار هستید در خانه بمانید و استراحت کنید 

 

 در چه کسانی بیشتر است؟ 91احتمال ابتال به کووید 
 :مبتال شوند 91احتمال بیشتری دارد که به بیماری کووید  که در زیر به آن اشاره شده برخی افراد

  بیمار دارای عالمت یا بدون عالمت( قرار می گیرند 91متر از بیمار مبتال به کووید  0افرادی که در فاصله کمتر از( 

 قرار می گیرند. 91ر معرض سرفه، عطسه بیمار مبتال به کووید انی که دکس 

 هستند؟ 91بیماری کووید  شکل شدید و عارضه دار ابتال به در معرضچه کسانی بیش از بقیه 
  مبتال شوند. با این حال احتمال  91تمامی افراد از هر جنس و سنی ممکن است به شکل شدید و عارضه دار بیماری کووید

 افراد زیر به این  شکل از بیماری بیشتر است:ابتالی 

 سالمندان 

 مادران باردار 

 )... افراد مبتال به بیماری های زمینه ای ) دیابت، بیماری قلبی عروقی، آسم 

 ایمنی استفاده می کنند سیستم افرادی که از داروهای سرکوب کننده. 

 ؟کدامند 91 به کوویدمبتال  فردعالیم خطر در 
 بیمار یک یا چند عالمت از عالیم زیر را داشت می بایست حتما به پزشک مراجعه نماید:درصورتی که 

 نفس، تنفس دشوار یتنگ 

 نهیقفسه س احساس درد یا فشار در 

 خلط دار یبروز سرفه ها ایسرفه ها  دیتشد 

  یماریروز از شروع ب 5عدم قطع تب پس از 

 یجیاحساس گ ایشدن  داریدر ب یناتوان 

 یا نوک انگشتان و زیر ناخن ها صور ، لبها رنگ شدن متمایل به آبی 

 چه موقعی باید حتما به پزشک مراجعه کنیم؟
شود با پزشک خانواده  91دارند یا با فردی که مبتال به کووید  91به تمام کسانی که عالیم کووید  بوده در تماس بوده اند، توصیه می 

 ولی دسته از افراد باید حضوری به پزشک مراجعه نمایند. اجرا کنند . خود مشور  نموده و توصیه های پزشکی را دریافت و

 درصد 13 از کمتر مساوی یا ژنیفشار اکس(شده اند خون  ژنیاکسسطح کاهش  یانفس  یکه دچار تنگ یمارانیب( 

 ده اند یا به سختی می توانند خود را بیدار نگه دارند.ش یاریکه دچار کاهش سطح هوش یمارانیب 

 که درد یا فشار مداوم در قفسه سینه دارند. بیمارانی 

 شده اند.که دچار کاهش فشارخون  یمارانیب 

 باشند. مایعا  یو عدم تتمل خوراک دیشد یکه دچار کم آب یمارانیب 

 .بیمارانی که دچار تغییر رنگ صور  یا لب ها به آبی شده اند 
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 چه کنیم؟ 91درصورت داشتن عالیم کووید 
ست.  شوداولین کاری که باید انجام  91به متض بروز عالیم کووید  سازی فرد بیمار از بقیه اعضای خانواده، متل کار و جامعه ا جدا

ی که سایر اقدامات .نزل یا فضاهای قرنطینه صور  گیردمی تواند در م بیمار به این کار ایزوالسیون یا جداسازی می گویند. جدا سازی

 با بروز عالیم باید انجام داد عبارتند از:

 بررسی عالیم در سایر اعضای خانواده و جداسازی افرادی که عالمتدار هستند 

  بیمار و اعضای خانواده که عالمت دار هستندمشور  با پزشک جهت مراجعه یا عدم مراجعه 

  روزقبل از شرروع عالیم تا زمان جداسرازی بیمار در 0تمام افرادی که از ؛ به 91درصرور  تایید پزشرک مبنی بر ابتال به کووید

صله کمتر از  سم یا دورهمی با او در فا سه، مرا سافر ، جل دقیقه در تماس بوده اند  95بیش از زمان متر و مد   0متل کار، م

ترجیتا در  ،ن تماس نزدیک با بیمارروز پس از آخری 91می بایسررت اطالع داده شررود تا در صررور  بروز عالیم اقدام کنند و تا 

 .منزل قرنطینه شده و فعالیت های اجتماعی و حضور در جامعه را به حداقل برسانند

 .به قدر کافی استراحت کنید و بخوابید 

 .تا می توانید از مایعا  بیشتری استفاده کنید 

 نید.اگر عالیم بیماری تغییر کرد و به سمت بدتر شدن بود با پزشک خود مشور  ک 

  برای کاهش تب و بدن درد می توانید از استامینوفن استفاده کنید.پیش از مراجعه به پزشک 

 .فضاهای مشترک منزل مانند حمام و دستشویی و سطوحی که با دست تماس می یابد را ضد عفونی کنید 

 .وسایل بیمار مانند حوله، بشقاب، قاشق و چنگال و لیوان را از بقیه جدا نمایید 

 بیمار را در منزل جداسازی )ایزوله( کنیم؟ چگونه
 ناتاق عوض شود. با باز کرد یمناسب باشد، تا مرتب هوا هیتهو ستمیس یمجزا و دارا یاتاق دیبا ماریب یخانگ نهیمکان قرنط 

 را برقرار کرد. هیتهو توانی درب م کیو  ها پنجره

 اعضاء خانواده داشته باشند. گریبا د یمشترک یفضا دیتا حد امکان نبا ماریافراد ب 

 خانواده حفظ کنند. یمتر را با اعضا 2از رختخواب مجزا استفاده کنند و فاصله حداقل  دیبا ماریافراد ب 

 ستفاده از ماسک ندارد ول ازیدر صور  تنها بودن در اتاق، ن ماریب شتن فضا یبه ا اء با اعض یمشترک و زندگ یدر صور  دا

 خانواده،

 ستفاده کند، به طور دیحد امکان در تمام مد  با تا سک ا شود؛ و اگر قادر به تتمل  ینیکه کامال دهان و ب یاز ما شانده  پو

 را حفظ کند. گرانیبا د یفاصله دو متر دیبا ()مشکل در تنفس ستین ماسک

 سرو دیبا شت سیتا حد امکان  صور  عدم امکان و ناگز ماریب اریدر اخت ییحمام مجزاو  یبهدا شود. در  از  بودن ریقرار داده 

سرو ستفاده  شت سیا سرو یبهدا ستفاده،  شترک، پس از هر بار ا شت سیم شده با  دیبا یبهدا سفید کننده خانگی رقیق 

صد(  صدم در شق وایتکس  2برای تهیه این محلول  .شود یضد عفون)وایتکس پنج  صد را در یک لیتر آب  5قا در

 .و بر روی سطوح مختلف اسپری کنید  سرد رقیق کرده

 کننده  با سفیدروزانه  دیغذا و ... ( با زی، م مو یکنار تخت، تبلت، ر زیها و م لهیمانند م) ماریب رامونیپ لیسطوح و وسا هیکل

 و اجازه دهید تا متلول خشک شود. شود یعفون ضدخانگی رقیق شده به صور  اسپری 
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 شتن ظروف غذا، ل شتراک گذا سا وان،یاز به ا ضاء خانواده با گریبا د ماریخواب ب لیفنجان، حوله و و شود؛ و  یخوددار دیاع

 .شستشو داده شوند ندهیبالفاصله پس از استفاده، با مواد شو ظروف دیبا

  ت که ممکن اس یزیتماس با لباس، مالفه، دستمال و هر چ زیاو و ن رامونیپ لیوسا ای ماریقبل و بعد از تماس با ب ن،یمراقب

اظت حف لیانجام داده و حتما از وسا دیبدن و مدفوع آلوده شده باشد، بهداشت دست را با عا یما گریو د یتنفس ترشتا  با

 .ندیاستفاده نما (ماسک و دستکش)یفرد

 ها و ملحفه هایی که آلوده به خون، ترشحات و یا مایعات بدن بیمار است باید فورا تعویض و شسته شوند.  لباس

ست با آب گرم )در دمای  سه و ملحفه های کثیف می بای شوینده به  06تا  06کلیه الب سانتی گراد( با مواد  درجه 

 طور جداگانه شسته شوند.

 :10دیکوو یماریدر دوران نقاهت ب حیصح هیاصول تغذ
صل یتعادل و تنوع در مصرف گروه ها تیو رعا ییمواد غذا یکاف افتیدر  یماریب یدر بهبود عیو تسر یمنیا ستمیس تیمنجر به تقو ییغذا یا

 .شود یم 91دیکوو

 10دیکوو یماریدر دوران نقاهت ب حیصح هیاصول تغذ ینکته برا 0

 یو...( و آب سرربز بی) آب هندوانرره، آب پرتقررال، آب سرر یعرریتررازه طب وهیررهمچررون آب، آب م عررا یما ادیررز ریمقرراد نیترر م .9

حرداقل  زانیرآب مررغ بره م ایرکرم رنرگ، آب گوشرت  یو ...( چرا یآب گوجره فرنگر ج،ی) آب کررفس، آب هرو یعریترازه طب یها

 ییهوا یکردن ترشتا  درون مجار قیدر روز به منظور رق وانیل 8

 ...سوپ جو، بلغور جو دو سر و جا ،یمصرف انواع سوپ داغ مانند سوپ سبز. 0

  آبپز جا یسبز ایخوردن و ...(  ی، کلم، سبز)کاهوتازه  یو سبز وهیمصرف روزانه م . 3

 فهو مهار سر یمنیا ستمیس تیتقرو یاسترفاده از عسرل برا. 1

  ضد التهاب آن تیخاص علتغذا به  هیاستفاده از زردچوبه در ته  . 5

 .کند یبدن کمک م یمنیا ستمیعملکرد س تیبه غذاها که به تقو لیتازه و زنجب ازیو پ ریاضافه کردن س. 0

شرود ماننرد: زرده تخرم مررغ ،  یمر یمخراه تنفسر یکپرارچگیکره سربب حفرظ  A نیترامیو حراوی ییمنرابع غرذا اسرتفاده از . 7

بررگ  ،یزرد و نرارنج یفلفرل دلمره ا ج،یهرو ،ییهمچرون کردو حلروا یزرد و نرارنج یهرا یهرا و سربز وهیرجگرر، م ،یگوشت مراه

 ... رنگ کاهو، اسفناج و رهیت یها

سرربز رنررگ  جا یآن: ماننررد مرکبررا  و سرربز یدانیاکسرر یآنترر تیخاصرر لیبرردل C نیتررامیوحرراوی  ییاسررتفاده از منررابع غررذا. 8

تررش ترازه همرراه غرذا و سراالد کره  مرویآب ل ایرآب نرارنج  ایرهرا (  یهرا و سربز وهیرآب ترازه م ژهیر) بره و یمانند فلفل دلمره ا

   د.شو یم زیاشتها ن شیسبب افزا

اسررت ماننررد گوشررت، مرررغ، تخررم  یمنرریا سررتمیکننررده س تیررکرره تقو میآهررن، سررلن ،یرو ن،یپررروتئ ییاسررتفاده از منررابع غررذا. 1

و خشررکبار حررداقل دو پسررته، فنرردوق و ...(  ردو،حبوبررا ، غررال  کامررل، انررواع مغررز) بررادام، گرر گررو،یم ایرر) سررالمون (  یمرررغ، مرراه

 وعده در روز

 ود.ش یم یتنفس یها یماریها ازجمله ب یماریبدن در مقابل ب یمنیا ستمیس تیباعث تقو D نیتامیو

 نحوه استفاده صحیح از ماسک
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 از ماسک استفاده کنند  دیکنند با یمراقبت م یکه از و ینیو مراقب ماریب ،یسازمان بهداشت جهان هیطبق توص. 

 ندیکه متکم و متناسب با صور  است، استفاده نما یپزشک از ماسک دیبا ماریهنگام ورود به اتاق ب نیمراقب. 

 دیاز ماسک استفاده نما دیدر زمان ورود مراقب به اتاق با ماریب . 

 در زمان عطسه و سرفه بپوشاند. یدستمال کاغذ لهیخود را بوس ینیدهان و ب دیدر زمان عدم استفاده از ماسک صور ، با ماریب 

 استفاده شود ازیباشد تا در زمان ن ماریحتما در دسترس ب دیبا یدستمال کاغذ. 

 ردینجام گا حیصت قهیدست بالفاصله بعد از دفع آن به طر یبالفاصله بعد از استفاده دفع شده و شستشو دیبا یدستمال کاغذ 

 از انتقال قطرا  از افراد آلوده  یریجلوگ یاراه حل بر نیبه عنوان آخر یماسک خانگ ،یپزشک ینکته: در صور  نبود ماسک ها

 شود. یگرفته م نظر در

 

 اصول صحیح شستشوی دست:

 لمس شده باشد،  ماریکه ممکن است توسط ب یو هر سطت یمجاور و طیمت ای ماریبعد از تماس با ب دیدست با یشستشو

 .ردیگ صور  دیبا

 ه ک یزمان و هر ییقبل و بعد از آماده کردن غذا، قبل از غذا خوردن، بعد از استفاده از دستشو دیدست با یشستشو نیهمچن

 .ردیانجام گ رسند،یدست ها آلوده به نظر م

 یم هیتوص یبار مصرف کاغذ کی یخشک کردن دستها، استفاده از حوله ها یدست با آب و صابون، برا یبعد از شستشو  

 .شود

 شد از حوله نیا اگر سترس نبا ص یا پارچه یها حوله ها در د صا سا یاخت صور  جداگانه از    یم یها نگهدار حوله ریکه به 

 .دیینما نیگزیجا یدیشدن، آن را با حوله جد سیو بعد از خ دیکن استفاده شود

 شو ست با یشست ش دید صله قبل از پو سا دنیبالفا ستکش) یحفاظت فرد لیو سک و د شتن آن (ما صله بعد از بردا  و بالفا

 .شود انجام

 ستها صابون به مد  حداقل  ید ستفاده از آب و  شو هیثان 02خود را به طور مکرر با ا  ماریب کیکه نزد یبخصوص زمان. دییب

 اند. قرار گرفته

 دیکن زیشسته نشده، پره یو دهان با دستها ینیاز تماس چشم، ب. 

 

 خانگی باشیم؟تا چه زمانی باید در قرنطینه 
با  91بیمار مبتال به کوویدکه توسط پزشک تعیین می شود، 91جدا از مد  زمان الزم برای استراحت در منزل به دلیل ابتال به کووید 

ست حداقل عالیم خفیف  شروع عالیم و  92می بای سرفه 70روز  بعد از  شد. اگر  پایدار و تنگی نفس ساعت بدون تب،  در قرنطینه با

 اضافه می شود.مد  زمان بستری به آن در آن صور   ،بستری شودبه گونه ای باشد که در بیمارستان  ی فردوضعیت بیمار

 

می توانید به سامانه خودارزیابی بیماری کرونا به آدرس  91برای آگاهی از وضعیت سالمت خود در خصوص ابتال به کووید

salamat.gov.ir تماس بگیرید. 1232ه و یا با سامانه گویا مراجع 

 

 توانید نقشه ابتال به کرونا در کشور، شهر و متل زندگیتان را ببینیدمی« ماسک»نرم افزار دانلود و نصب با 

 از مناطق آلوده دوری کنید و 


