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است یا با ظن عفونت با ویروس کورونا  19 -اگر در محل سکونت شما فردي مبتال به کووید

 ؛ي خانگی است، نکات زیر را رعایت کنیدایزوله

 

  ًهاي خود را بشوییددست مرتبا 

ثانیه بشویید و سپس کامالً خشک کنید، به  20خوبی با آب و صابون حداقل به مدت بههاي خود را دست مرتباً
 اند.خصوص بعد از لمس اجسامی که توسط فرد ایزوله شده لمس شده

تا حد ممکن از تماس با فرد بیمار پرهیز کنید 

 د.تا حد ممکن از لمس و تماس با فرد بیمار و بستر و محل استراحت بیمار خودداري کنی

از تهویه مناسب در اماکن مشترك (مانند سرویس بهداشتی و آشپزخانه) اطمینان حاصل کنید 

 ها را باز بگذارید تا تهویه به بهترین شکل صورت بگیرد.تا حد ممکن پنجره

است، از ماسک صورت استفاده کنیداگر به شما توصیه شده 

فرد بیمار در فضاي بسته هستید، ماسک خود را بپوشید. از است، باید هنگامی که با اگر به شما ماسک داده شده
با بزاق بیمار) فورا  (مثالً لمس ماسک پیش از اتمام استفاده از آن خودداري کنید. اگر ماسک آلوده یا خیس شد

آن را تعویض کنید و آن را به محل دفع زباله بیندازید. پس از اتمام کار با ماسک، دست و صورت خود را کامل 
 شویید.ب

مهمان دعوت نکنید 

آمد کنند. مهمان دعوت نکنید و کنند اجازه دارند در محل زندگی شما رفتفقط کسانی که با شما زندگی می
 کننده نپذیرید. قرارهاي مالقات را لغو کنید و در صورت امکان تلفنی رفع و رجوع کنید.مالقات

مانع از تماس افراد پرخطر با فرد بیمار شوید 

کسی که در معرض بیماري شدید است، نباید با بیمار تماس داشته باشد یا از وي مراقبت کند. افرادي که هر 
فرادي اند)، ابیماري مزمن دارند (مانند دیابت یا آسم یا نارسایی کلیوي یا افرادي که سال ها دخانیات مصرف کرده

سال و زنان  65کان زیر یک سال و افراد باالي که به دلیل بیماري و یا دارو سیستم ایمنی ضعیفی دارند، کود
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باردار از جمله افراد در معرض نوع شدید بیماري هستند. اگر پرهیز از تماس بیمار با این افراد ممکن نیست، باید 
 محل استراحت بیمار و یا فرد مورد نظر تغییر داده شود.

 خودداري کنیداز اشتراك وسایل 

 ها، قاشق و چنگال، حوله و ملحفه با دیگران پرهیز کندفرد ایزوله باید از اشتراك ظروف، لیوان

حمام و دستشویی 

هداشتی سرویس ب در صورت امکان فرد بیمار از یک سرویس بهداشتی جداگانه استفاده کند، در غیر اینصورت مرتباً
ین کنند، فرد ایزوله باید آخرباید تمیز شود. اگر افراد خانه مشترکاً از یک سرویس بهداشتی یا حمام استفاده می

کند و در صورت امکان خود وي سرویس و یا حمام را بشوید. مطمئن شوید که نفري باشد که از آن استفاده می
 ویی و هم در حمام استفاده میکند. اي جداگانه هم در دستشفرد بیمار از حوله

نظافت منزل 

، هاي سطوح لوازم خانگی تمیز کنیدبا شوینده الخصوص سطوحی که مکرر لمس میشوند را مرتباًتمام سطوح علی
وردها ها، کیبها، سطوح مختلف سرویس بهداشتی، میزهاي کنار تخت، تلفنها، میزها، دستگیرهاز جمله پیشخوان

ها را با دستمال یکبار مصرف تمیز صورت وجود قطرات خون یا ترشحات بینی و یا خلط، ابتدا آن ها. درو تبلت
توانید ي مناسبی براي سطوح ندارید، میاگر شویندهکنید و سپس بطریق ذکر شده سطح مورد نظر را تمیز کنید. 

در  د.ا در یک لیتر آب حل کنیبا سفیدکننده (وایتکس) محلول موثري تهیه کنید؛ یک قاشق غذاخوري وایتکس ر
ها، دستان خود را به صورت امکان، در هنگام نظافت، از دستکش و پیشبند استفاده کنید، و بعد از دراوردن آن

 خوبی بشویید.
شست و شوي البسه 

درجه سانتیگراد در ماشین   60ي بیمار را به خشکشویی ندهید، براي شست و شوي آن از آب داغ باالي البسه
هاي ترین حالت اتو کنید. لباسلباس شویی استفاده کنید. در صورت امکان البسه بیمار را پس از شست و شو در داغ

 هاي خود را بشویید. ي بیمار را با دستکش جابجا کنید در غیر این صورت حتماً دستپوشیده شده
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پسماند 

 اند باید در یک کیسه پالستیکیها و دستمال کاغذي که در تماس با فرد ایزوله بودهتمام پسماندها از جمله ماسک
هاي خانه خودداري کنید. اگر تست فرد ایزوله جمع شوند و سپس کامالً بسته شود. از دفع آن به همراه دیگر زباله

 براي دفع این قبیل زبالجات به شما داده خواهد شد هاي مورد نیاز براي ویروس کورونا مثبت بود، آموزش

منبع 

 شده از دستور العمل بهداشت عمومی انگلیس ترجمه                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


