
 

 

 چگًَِ اش خَد ٍ دیگساى هحافظت وٌین؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت آموزش به  91عالئم خطر کوید 

 بیماران در زمان ترخیص

تٌگی ًفس/تٌفس دضَاز )احساس دزد ٍ فطاز ٍ 

 سٌگیٌی دز لفسِ سیٌِ (

تٌفس سطحی ٍ تٌد تٌد;افصایص تؼداد تٌفس تیص اش 

 دز دلیمِ 30

 سسفِ یا سسفِ خلط داز تطدید

واّص سطح َّضیازی )حالت گیجی یا خَاب 

 آلَدگی،آگاُ ًثَدى تِ شهاى ٍ هىاى ٍ اطسافیاى(

 دزد لفسِ سیٌِ

 تَْع ٍ استفساؽ ضدید

زٍش اش ضسٍع  5دزجِ پس اش  38ػدم لطغ تة تاالی 

 ػالئن

تطٌج)ٍجَد احساساتی ًظیس اضظساب ًاگْاًی ،تازی 

یا ضدید لسشش خفیف دید،احساس ضؼف،دزد هؼدُ،

 دست یا پا ٍ تدهصُ ضدى دّاى(

 سسگیجِ 

 سسدزد

 خود مراقبتی بیمار مبتال به کووید  در منسل

تسای هسالثت تالیٌی دز هٌصل تایستی تِ تَصیِ ّای 

 شیس ػول ًوایید:

تیواززا دز یه اتاق جداگاًِ ٍ تا تَْیِ هٌاسة لساز -1

 دّید

ی اداهِ دّد ٍ یه استثٌاء هادز هی تَاًد تِ ضیسدّ-2

ٌّگام ًصدیه ضدى تِ وَدن تاید اش هاسه استفادُ 

ًواید ٍ لثل اش تواس تا وَدن،زػایت دلیك تْداضت 

 دست زا اًجام دّد

تسدد ٍ جاتِ جایی تیواز هحدٍد تاضد ٍ فضای -3

زا تِ حدالل تسساًید.فضاّای  هطتسن

،حوام(تِ خَتی تَْیِ ضَد )تِ ػٌَاى ن)اضپصخاًِ هطتس

 ُ ّا زا تاش ًگِ دازید(هثال پٌجس

تْداضت دست زا فَزا تِ دًثال تواس تا افساد تیواز -4

 )تا آب ٍ صاتَى(یا هحیط اطساف آًْا اًجام دّید

تْداضت دست ًیص هی تَاًد لثل ٍ تؼد اش تْیِ غرا ،لثل 

هاى ٍ تؼد اش خَزدى غرا ،تؼد اش استفادُ اش تَالت  ٍ ّس ش

وِ دستْا وثیف تِ ًظس هی زسٌد اًجام ضَد .هیتَاى اش 

 مقابله با ویروس کرونا



تا آب ٍ  %ًیص استفادُ وسدٍلی اٍلَیت ضستطَ 70الىل 

 َى تا دلت ٍ صحیح هی تاضد. صات

 

ٌّگام استفادُ اش آب ٍ صاتَى ، اش حَلِ ّای -5

تْا خطه سواغری یىثاز هصسف استفادُ ضَد.تاید د

اش حَلِ ّای  گسدد.اگس حَلِ واغری دز دستسس ًسیت 

پازچِ ای اختصاصی استفادُ وٌید اها حتوا تؼد اش خیس 

یا تا استفادُ اش اتَ خطه  ضدى آًْازا جایگصیي ًوایید

 ًوایید.

زػایت تْداضت فسدی ضسٍزیست ٍ تایستی استفادُ -6

اش ظسٍف غرایی هطتسن )تِ هٌظَز اجتٌاب اش آلَدگی 

ّای  تا تسضحات دّاًی فسد  تیواز(حَلِ ٍ یا هلحفِ

 هطتسن خَددازی ضَد.

ضستطَی ظسٍف غرایی تیواز تا آب ٍ هایغ -7

 ظسفطَیی تَصیِ هی ضَد.

 

الثسِ ،حَلِ ٍ هلحفِ اّای هَزد استفادُ تیواز تا -8

دزجِ 90تا 60استفادُ اش هاسیي لثاسطَیی دز آب 

 ضستِ ضَد.

تِ دلیل احتوال ایجاد ذزات زیص آلَدُ وٌٌدُ ،اش  11

 فِ ّای تیواز خَددازی ضَد.تىاًدى الثسِ ٍ هلح

جْت جلَگیسی اش اًتطاز تسضحات تٌفسی ٍ -12

 تصَزت جدی تْداضت تٌفسی زػایت ضَد.

دز شهاى تویص ًوَدى هحیط شًدگی تیواز تایستی اش -13

دستىص ّا ٍ لثاسْای  هحافظ ٍ یا پیطثٌد تِ هٌظَز 

د هی دُ ضَجلَگیسی اش زسیدى تسضحات تِ تدى استفا

 ٍیٌیل یا دستىص خاًگی استفادُ وسدتَاى اش دستىص 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (خساهِتیوازستاى جَاداالئوِ )ع

 

 

 

 تْیِ وٌٌدُ:

 شّسا ًجفی

 سَپسٍایصز آهَشش سالهت

 تائید وٌٌدُ:

 دوتس زضایی

کرونا روسیمقابله با و  


