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راهنمای ترخیص برای افراد 

 مبتال به کرونا ویروس

. در زمان تمیز نمودن محیط زندگی فردد          31

باید از دستکش و      31مبتال به بیماری کووید     

لباس های محافظ و یا پیرش بر رد بردای              

جلوگیدی از رسیدن تدشرحراب بره بردن            

استفاده شود و تا زمانی که سطح آن ها تمیز          

 است می توان از آن ها استفاده نمود. 

توان از دستکش یک بار مصدف یرا           . می  31

دستکش های خانگی نیز استفراده نرمرود.          

دستکش یک بار مصدف پس از استفاده باید        

دور انداخته شود و دستکش خانگی باید برا          

صابون شسته شود. قبل از پوشیدن و پس از          

خارج کددن دستکش باید دست ها شسرتره         

 شود. 

و  1414،  313های تلف ی    سامانه

پاسخگوی سؤاالب شما در مورد    13111111

 بیماری کدونا هست د.

 م بع:  فلوچارت تشخیص و درمان بیماری

در سطوح ارائه خدمات  سرپایی و بستری. وزارت  91کووید  

 بهداشت درماان و آموزش پزشکی ایران. ویرایش چهارم

.                 12اسفند  82    

. شما باید از ملحفه های شخصی و ظردوف      34

اختصاصی استفاده ک ید که قابل شستشو با آب        

و صابون باش د. بهتد است لباس، ملحفه، حولره        

های حمام و دست روزانه و به طور مدتر  برا             

صابون رختشویی و یا در ماشین لباس شویی با         

 درجه شسته و کامال خشک شوند.  14تا  04آب 

(  با آن     31سطوحی که شما )فدد مبتال به کووید         

ها در تماس هستید)میز، تخت، مبلمران اترا            

و...( باید روزانه تمیز و ضد عفونی شود. بردای                

ضد عفونی این وسایل می توانید از شرویر رده           

 های خانگی استفاده ک ید. 

. سطوح حمام توالت مورد استفاده شما )فدد        33

( باید حداقل یک بار در روز          31مبتالبه کووید   

شسته و ضد عفونی شود )وایتکس نیم درصد یا          

 به نسبت یک دهم در آب حل شود(.

به خاطد داشته باشید دو تا سه هفته پرس از             

بهبودی، ویدوس در مواد دفعی فدد بیمار وجرود         

دارد. به همین دلیل الزم است بهداشت دست و          

شست و شوی حمام و دست شویی رعرایرت           

 شود. 

. زباله های مدتبط با بیمار زبالره عرفرونری              31

 هست د و باید در سطل در بسته نگهداری شوند. 
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مدت درمان دارویی کروناویروس چند روز 
 است؟

روز است    5حداقل طول مدب درمان بدای شما،       

روز بسرتردی بروده ایرد،            5اگد شما کمتد از     

داروهای مورد نیاز بدای درمان تا پرایران روز            

پ جم به شما تحویل داده می شود. ممکن است          

روز   31بسته به تشخیص پزشک درمان شما تا        

 ادامه پیدا ک د.  

پیگیری فرد مبتال پس از ترخیص از بیمارستان 
 چگونه خواهد بود؟

مشخصاب شما در زمان تدخیص در سرامرانره          

روز پرس از     31سی   ثبت می شود و به مدب  

بستدی به صورب روزانه توسط مداق  سالمرت        

و به صورب تلف ی، وضعیت سرالمرتری شرمرا             

 پیگیدی می شود. 

در صورب بدگشت عالیم ت ، ت گری نرفرس،           

کاهش سطح هوشیاری و یا تشدید سدفه الزم      

 است مجددا به بیمارستان بازگددید.  

 در منزل یا نقاهتگاه چه نکاتی را رعایت کنیم؟

( باید در    31شما )فدد مبتال به بیماری کووید         .3

یک اتا  ت ها که دارای تهویه م اس  باشد       

)در و پ جده های اتا  قابل باز شدن باشد(،           

 استداحت ک ید.

جابه جایی و حدکت شما در مر رزل برایرد              .1

محدود شود و تا حد امکان تددد خرود در            

فضاهای مشتدک مان د آشپزخانه را کم ک ید.       

حمام و توالت باید دارای تهویه مر راسر           

باش د و پ جده ها بدای گردد  هروا براز             

 باش د. 

ساید افداد خانواده باید در یک اتا  مرجرزا           .1

باش د. اکد این امکان فداهم نیست برایرد           

متد از  فدد بریرمرار           3.5ساید افداد حداقل    

 فاصله داشته باش د. 

تعداد مداقبین از فدد بیمار باید به حرداقرل           .1

رسانده شود و یک نفد که دارای وضرعریرت          

سالمت مطلوب باشد و ضعف سیستم ایم ی       

یا بیماری زمی ه ای نداشته باشرد، کرافری           

 است.

مالقاب فدد تدخیص شده از بیمارستان برا          .5

 بیماری کدونا ویدوس مم وع می باشد.  

. بعد از هد بار تماس با شما )فدد مبرترال بره                 0

( و مکان نگهداری شما، مداق  و یرا     31کووید  

افداد خانواده باید شستشو و بهداشت دست را         

 انجام ده د. 

. فدد مداقبت ک  ده از شما باید قبل و بعرد از              7

آماده کددن و خوردن غذا و یا هد زمرانری کره              

احساس می ک د دست هایش با محیط شرمرا           

تماس داشته و آلوده است، دست های خرود را       

بشوید. اگد دست ها آلودگی واضح ندارند مری           

 تواند از محلول ضد عفونی الکلی استفاده ک د. 

. بدای جلوگیدی از انتشار تدشحاب ت فرسری          8

باید از ماسک طبی معمولی استفاده ک ید و در           

زمان سدفه یا عطسه، بی ی و دهان خود را برا             

دستمال کاغذی بپوشانید و دستمال اسرترفراده         

 شده را در سطل زباله در بسته بیاندازید.

. کسی که از شما مداقبت می ک د نیز بایرد از      1

ماسک برایرد روی       ماسک طبی استفاده ک د.      

دهان و بی ی مداق  شما را به خوبی بپوشاند و           

 در طول استفاده از ماسک به آن دست نزن د.

 

 

 هموطن گدامی؛ سالم
این برگه آموزشی دربردارنده  نکککا کی در مکورد          
مداقبت های پرس از تردخریرص از              

کککا        بیمارستان   را ب ب  ن مطال ی ا  ً ا . لطف ت س ا
 دقت مطالعه بفرمایید.


