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 ساعت در شبانه روز بخوابید. 8حداقل  -71

لیووان در  8-6مصرف مایعات فراوان حداقل  -71

روز فراموش نشود.از مصرف آب میوه های صنعتوی 

 خودداری کنید.

از همه انواع مواد غذایی غافل نشوید. حتوموا   -71

میوه و سبزی کافی مثل سبزی خوردن، انواع کلم، 

گوجه فرنگی، انواع میوه های موجود مثل مرکبوات 

وکیوی استفاده کنید. انواع گوشت )هر کدام کوه 

موجود است(مخصوصا گوشت قرمز،تخم مرغ، انواع 

مغز ها و حبوبات را برای تقویت سیستم ایومونوی 

 بدنتان استفاده کنید. 
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 ؟كنيددر منزل چه نكاتی را بايد رعايت      

در خانه بمانید. در یک اتاق پنجره دار تنها باشید،  -7 

 درب و پنجره را برای  حرکت جریان هوا باز بگذارید.

از اتاق خارج نشوید ،وارد قسمتهای عمومی  -2

حمام و توالت و... (خانه نشوید، مگراینکه ، آشپزخانه

 پنجره را برای جریان یافتن هوا باز بگذارید.قبل از آن 

افراد خانه جدا شوید. اگر اتواق دیوگوری از بقیه   -3

متر از بقیه فاصله بگیرید و حوتوموا  4ندارید حداقل 

 . ماسک بزنید

ساعت در کنار دیگران حتی با رعوایوت  4بیش از  

 فاصله و ماسک نمانید.

در فضای عمووموی در صورت اجبار به حضور    -4

 حتما با ماسک روی دهان و بینی را بپوشانید.

اگر در اتاق تنها هستید نیازی به زدن ماسوک   -5

 .نیست

فقط یک نفر که  از سالمتی خوبی بورخووردار   -6

 .مراقب شما باشد ،است

با هیچ کس ارتباط نزدیک نداشته باشید، بوه   -1

صورت تلفنی و مجازی با دوستان واقوام در ارتباط 

 باشید.
 

هر بار قبل  و بعد از غذا خوردن و سورویوس   -1

ب گورم و صوابوون آبهداشتی دستهایتان را با 

 بشویید. 
 

کند، همیشه بوایود  کسی از شما مراقبت می  -1

ساعوت  6ماسک طبی بزند، به آن دست نزند و هر 

 .یا حداقل روزانه آن را عوض کند

هرگز از ماسک و دستکش استوفواده شوده   -71

 . دوباره استفاده نکنید

هنگام عطسه و سرفه روی دهان و بینی را با  -77

دستمال کاغذی بپوشانید و بعد از یک بار استفاده 

دستمال و ماسک های استفاده شده را درون سطل 

زباله درب دار که کیسه پالستیکی ضخیمی دارد، 

 بیاندازید و دست ها را شسته یا ضدعفونی نمایید.

سطوحی که روزانه با آن در تماس هستید را   -72

با شوینده های خانگی تمیز کنید. سطح حموام و 

تووالت را با وایتوکس رقیق شده )یک قسووموت 

 قسمت اب (ضدعفونی کنید.  99وایتکس و 

از ملحفه، ظروف و وسایل شخصی خودتوان   -73

 استفاده کنید. 

لباسها، ملحفه و حوله تان را روزانه بوا آب   -74

 داغ بشویید و کامال خشک کنید. 

 

در زمان تمیز کردن منزل حتما از لباس کامال   -75

پوشیده شده، ماسک و دستکش استفاده کنویود. 

 پس از اتمام نظافت لباس ها را خارج کنید.

 

مراقب باشید قبل و بعد از اسوتوفواده از   -76

 دستکش حتما دست هایتان را بشویید. 

 هموطن گرامی؛ سالم

مراقبت از اين برگه آموزشی در بردارنده  نكاتی در مورد 

ايـن بيمار مشكوك يا مبتال به كرونا در  منزل  است. لطفـا ا

مطالب را بـا دقت مطالعه بفرماييد. ضمنا در صورت نياز بـه 

توانيد با  مـراكـز �دريافت خدمات پزشكی و پرستاری می

مراقبت های بالينی در منزل و مراكز مشاوره و ارائه مراقبت 

های پرستاری مورد تاييد دانشگاه كه در لينک ذي  معرفـی 

 گرديده اند تماس بگيريد.

https://www.mums.ac.ir/nursing-care-at-home 


