کرووا ویروس

آموزش به بیماران وهمراهان
•

تیوار در یه اتاق جذاگاًِ تاتَْیِ
هٌاسة لزار گیزد.

•

هحذٍدیت ارت تاط ٍتواس تا افزاد
دیگزٍیه ًفز وِ اس ًظز سالهتی در

•

ٍ پس اس تواس تا تیوار  ،لثل ٍ تؼذ اس

ٍضؼیت خَتی ّست هزالثت تیوار را

غذا  ،تؼذاس استفادُ اس تَالت ٍّز سهاى

تز ػْذُ تگیزد .در صَرت لشٍم ارتثاط

وِ دستْا آلَدُ شذ تا آب ٍ صاتَى ٍیا

فاصلِ  1هتز رػایت شَد.

تعریف موارد مشکوک کروواویروس

•

پٌَهًَی ( تیواری سٌذرم حاد ٍ شذیذ تٌفسی)
تاتة  ،سزفِ ٍتٌگی ًفس وِ حذالل هشخصات :

رػایت دلیك تْذاشت دست را اًجام

الف  -تاساتمِ سفز تِ وشَر چیي در ػزض 14

دادُ ٍاس هاسه استفادُ استفادُ ًوایذ .

رٍس لثل اس شزٍع تیواری
ب  -پٌَهًَی هماٍم تِ درهاى وِ تیواری در

تزدد ٍ جاتِ جایی تیوار در هٌشل

•

هحذٍد شَد.

ػزض  14رٍس گذشتِ یىی اس تواس ّای سیز را
•

داشتِ تاشذ:

الىل % 70

در هَرد هادراى شیزدُ تا تَجِ تِ
هشایای تغذیِ تا شیز هادرلثل اس تواس

•

تْذاشت دست تؼذ اس تزداشتي هاسه

اس حَلِ واغذی یىثار هصزف تزای
خشه وزدى استفادُ شَد.

استفادُ اس هاسه تزای فزد هزالثت

•

تْذاشت تٌفسی تِ صَرت پَشاًذى

 – 1تواس ًشدیه تِ مٍرد لطؼی ٍػالهت دار

دٌّذُ  ،هاسه ًثایذ تادست لوس تشِ

وزًٍا ٍیزٍس

یا تا تزشحات تٌفسی ٍسزفِ ٍػطسِ

(دستوال واغذی  ،لسوت تاالیی آرًج ،

 – 2هزالثت هستمین اس تیوار هثتال تِ SARI

آلَدگی پیذا وٌذ.

هاسه طثی )

دّاى ٍ تیٌی در ٌّگام ػطسِ ٍسزفِ

ًاشی اس وزًٍا ٍیزٍس ( هحتول یا لطؼی )
1

2

3

•

•

دفغ ٍ جوغ آٍری هٌاسة دستوال ٍ یا

•

هاسه ّوزاُ تا سایز پسواًذ ّای

تیوار ٍ ػذم استفادُ اس ٍسایل ًملیِ

اس لحاظ تْذاشتی هَرد اطویٌاى

خاًگی در ظزف درب دار در اتاق تیوار

ػوَهی

ًیستٌذ خَدداری شَد .

رػایت تْذاشت فزدی ػذم استفادُ اس

•

ظزف غذای هشتزن  ،حَلِ ٍ هلحفِ
هشتزن ٍ حتی سیگار هشتزن
•

شستشَ الثسِ  ،حَلِ ٍ هلحفِ تیوار
در هاشیي لثاسشَیی در آب  60تا 90

هصزف رٍساًِ َّیچ  ،وذٍ حلَایی ٍ
پیاس خام

گٌذسدایی تِ طَر رٍساًِ سطَح هَرد
هحلَل ضذػفًَی ٍایتىس رلیك () %1

•

•

•

تواس تیوار ٍ تَالت ٍ رٍشَیی تا

هصزف رٍساًِ سثشی یا ساالد ّوزاُ تا
آتلیوَی تزش یا آب ًارًج تاسُ

خَدداری اس تىاًذى الثسِ ٍ هلحفِ
ّای تیوار

•

استفادُ اس آهثَالًس جْت حول ٍ ًمل

•

در صَرتی وِ ػالین سزهاخَردگی
داریذ اس غذاّای آتىی هثل سَج ٍ
آش ّوزاُ تا آتلیوَی تاسُ ٍ هایؼات
گزم استفادُ وٌیذ.

اجتٌاب اس هصزف سَسیس ٍ والثاس ٍ
سایز فست فَد ّا

•

هصزف هَادغذایی سزشار اس آّي ٍ
ٍیتاهیي  ٍ cحثَتات

•

ػذم هصزف غذاّای پختِ ًشذُ

درجِ
•

•

اس خَردى غذا ٍ هایؼات در هىاى ّایی

پمفلت آموزشی پیشگیری از ابتال به کرووا
داوشگاه شهبد بهشتی
بیمارستان سوم شعبان دماوود

تَصیِ تِ تِ پیگیزی درهاى ٍ هزاجؼِ
هجذد تیوار

بهمه 98

در صَرت تزٍس ػالین

واحد کنترل عفونت

ّشذار) ػذم تْثَدی ٍ ٍخین تز شذى
ػالین ًظیز اداهِ تة ٍتٌگی ًفس ٍ

وام بیمار :

سزفِ )
•

تاریخ و شیفت :

تواس یافتِ گاى تِ هذت  14رٍس اس ًظز
ػالین ٍتة وٌتزل شَد.
4

وام و مهر پسشک:
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