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آنچه باید سالـمندان و 

مراقبین آنها در رابطه با 

های ویروس کرونا و راه

 پیشگیری از آن بدانند

 شستشوی دست را چگونه انجام دهیم؟

از سالمندان بخواهید، شستشوی دست را به  

 ثانی  با آب و صابون انجام دهند.  02مدت 

توانید از   اگر آب وصابون در دسترس نبود، می

 های حاوی الكل استفاده كنید. ضدعفونی كننده

و  0202،  191های تلفنی    سامان 

پاسخگوی سؤاالت شما در مورد    01009009

 بیماری كرونا هستند.

 منابع: 

دستورالعمل پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در 

سازمان بهداشت جهانیسالمندان وزارت بهداشت .  

  با توج  ب  دشواری تنفس در سهالهمهنهدان

بدنبال استفاده از ماسک، ترجیحا در مكهان 

هایی ك  نیاز ب  استفاده از ماسک می باشهد 

 حضور نداشت  باشند. 

   فقط افرادی در خان  با سالمندان در ارتبها

باشند ك  مبتالء ب  بهیهمهاری نهبهوده و 

حضورشان برای مراقبت از سالمند ضروری 

 است. 

  سالمندان از وسایل شخصی خود استهفهاده

 نمایند )مهر، جا نماز، سجاده، چادر و...(

  مصرف سبزیجات و میوه های تازه و مركبات

و مواد غذایی  حاوی فیبر در رژیم غهذایهی 

 روزان  سالمندان گنجانده شود. 

  شرایط الزم برای خواب كافی و محیط فاقد

 استرس برای سالمندان فراهم گردد. 

  سالمندان بدلیل شرایط سنی خها  خهود

نیازمند دریافت مایعات كافی و تهذهذیه  

 مناسب هستند.

  از سالمندان بخواهید بهداشت را رعهایهت

كنند و شستشوی دست را مكهررا انهجهام 

 دهند. 
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چرا سالمندان گروه پر خطر در برابر ابتالء به 

 شوند؟ کرونا محسوب می

 

  تذییرات طبیعی ایجاد شده در بدن ب  دنبال

 سالمندی
  ،ابتال ب  بیماری های مزمن مانند فشارخون

 دیابت، بیماری های قلبی و سرطان
 

عالمت ابتال به بیماری کرونا در سالمندان  
 چیست؟

  در اغلب بیماران، تب، اولین نشان  بیهمهاری

است و در نیمی از آنها تب با درج  باال دیده 

می شود . اما باید توج  داشت ك  در حهدود 

یک چهارم از بیماران ، تب گزارش نشهده 

است و این حالت در سالمندان، با توج  به  

نقص سیستم ایمنی، محتمهل تهر اسهت. 

 بنابراین 

 

 

 

 

 توج  

سالمندان مبتال ب  كرونا ممكن است 

 تب نداشت  باشند.
 

 تعریف تب: زمانی ك  دمای بدن باالتر  از

شود او تب  درج  باشد، گفت  می 0۳/ 0 

 دارد. 

در مراقبت از سالمندان چه نکاتی را رعایت 
 کنیم؟

 

كنترل روزان  ی دمای بدن و در صورت امهكهان 

دو بار در روز بویژه در سالمندان با خطر بهاالی 

 شود . ابتال توصی  می

با توج  ب  اینك  در سالمهنهدان مهبهتهال به  

 –بیماریهای مزمن مانند بیماری های قهلهبهی 

عروقی و دستگاه گوارش، تشخیهص عهال هم 

اصلی بیماری كرونا بسیار دشهوار اسهت. در 

صورت شک ب  عالیم عفونت های تهنهفهسهی 

ویروسی، لذا ضروری است با پزشک خهود یها 

مراكز بهداشتی درمانی  ب  صورت تلفهنهی در 

 ارتبا  باشند. 

از سالمندان بخواهید فعالیتهای گروهی خود را 

محدود كنند )حضور در پارک ها، دیدار دوستهان 

 و خانواده، حضور در مسجد و اماكن مذهبی(.

در دوران شیوع بیماری كهرونها ویهروس از 

 سالمندان بخواهید از منزل خارج نشوند. 

 هموطن گرامی؛ سالم
این برگه آموزشی دربردارنده  نکککا کی در مکورد 

سکک   پیشگیری از ابتال ب  ویروس كرونا  ا
 لطفا ًاین مطالب را بکا دق  مطالعه بفرمایید 


