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 مقدمه

هات نک ستتتی از                اارت  بی  وس ویتتتوبی از بو که تکبر  کی تی نوان که  ها هستتت  خانواده بزرگی از ویروس  ها،  ناویروس  کرو

  19-شونه. آخرین کروناویروس شکاخ ی شهه، تکبر بی کوویه    SARSو  MERSیرتاخوردگی خ وس نا ع ونت هات شهیه نظور   

، یتتر ی هات خ تتخ و خستت هی بوده و در برخی توارد با درد، او آار و آبریزی از بوکی،   تی شتتود. عمیب بواارت شتتات  ن 

یت.    یهال هاراه ا ش ی و در      گلودرد و ا شهه انه، هوچ عمت ی نها سوارت توارد، ا رادت کی دچار ع ونت  صه توارد،   80در ب در

 بی نو  خ وس بواارت تی شونه کی تی نوانکه درتار  بهور درتار خاصی بهبود تی یابکه. در برخی توارد نبهادت از بواارار تب م 

و خهتات تراقب ی را در تکزل دریا ت کککه. از یوت دیهر تاکن ایت برخی بواارار نرخوصی از بوااری ار نوز بی خهتات ویژه   

کزل و ارت در تبا نوجی بی اهاوت تراقبت هات پریتت این دیتت ورامبا  ات نواز داشتت ی باشتتکه کی در تکزل قاب  دیتت وابی ایتتت. 

واایت خانواده ها و تراقبت از بواار و هاچکون جهت ای  اده ت تراکز ت اوره    آتوزی خود تراقب ی بی بواار و خانواده، جهت 

 در جهت ا زایش ایاکی بواار و جلوگورت از گس ری این بواارت، نهوین گردیهه ایت.    1و ارائی خهتات پری ارت در تکزل

 یت ا بهیهی .ایت  شهه  نهوی بههاشت  جهانی یازتار   بلی هات داده ایاس  بر بوده و توقت دی ورامبا   این شایار ذکر ایت   

 .  گر ت خواهه انبام دی ورامبا  ریانی روزی ب ببهت، توثق ا معات بی دی ریی تحض بی

 گروه هدف

o   ریاژ بایس ی در بوااری ار نگایهالین هات یازتار بههاشت جهانی هر بواار دارات ع ونت واد نک سی شهیه،     بر ایاس

ی ار نهارنه و تی نوانکه             شهر در بواار س رت  یت نوازت بی ب شونه. ومی ا رادت کی بواارت آنها خ وس ا س رت  و ب

 جهت اداتی درتار و تراقبت در تکزل بی تراکز تبر ی و ارجا  داده شونه.

o  بواارانی کی دوره واد بواارت خود را در بوااری ار گذرنهه و شرایط( باثباتstable.دارنه ) 

o           ی ار، درتانهاه و یا ش ی و از اورژانس بواار ی ار نها شهر در بواار س رت  بواار تب م بی کوویه خ وس کی ناایلی بی ب

 تط  پزشخ بی ترکز ت اوره و ارائی تراقبت هات پری ارت در تکزل ارجا  داده تی شود.

                                                           
 نياز مددجويان اساس بر و سالمت نظام مختلف سطوح در پرستاري مراقبتهاي تأمين جهت دستورالعمل، اين طبق كه مي شود اطالق مؤسسه اي به 1

 مي گردد صالحيت دائر با و شرايط واجد حقوقي يا حقيقي افراد توسط مجوز، اخذ از پس شده تعيين اختيارات و وظايف شرح با مطابق
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o  شات  توارد زیر صر ا در توار بواارار گروه پر خطر  ا ت  اتکار دری د خ وس بواارت و با ن خوص پزشخ ت خصص    ، 

 دارنه:این خهتات را 

 تهت  والنی بی آیپورین از دمو  هر بی کی ا رادت باردار، هات خانب یال، 65 باالت یکون باالنر شات  تور و ترگ با پرخطر ا راد

 روانی هات رتبواا نو (، هر  بال )از یتتر ار بی تب میار تزتن، کلووت یا ریوت قلبی، بوااریهات بی تب م ا راد توکککه، ایتت  اده

 پرخطر، ادارتب  و ایهز بی تب میار کککه، تصرف تی یوس اوخ ای روئوههات و ایاکی یرکوب کککهه داروهات کی بواارانی تزتن،

 لج   و نخاعی یو  آ دارات تبلوالر نظور نوس که  نک سی  نرشحات  بی د ع قادر کی کسانی  و یوهارت  ا راد دیابت، تب م بی بواارار

 تغزت.

  شایار ذکر ایت نصاوب انخاذ شهه در خصوص نواز بواار بی دریا ت خهتات تراقبت در تکزل، بایس ی بر ایاس ارزیابی

 ظر پزشخ انبام پذیرد.بواار و با ن

 بیماری سرایت و کمون انتقال، های راه

o طسیع  ریق از تباوال کی دیهرار بی آموده  رد از بزرگ و ریز نک سی قطرات نویط ویروس ان آال: ای قطره انتقال 

 (.تی شود انبام یر ی و

o یا هارنااس د  ریق از ایت تاکن ا راد ویروس: واوت نک سی قطرات بی آموده یطوح  ریق از ان آال :تماسی انتقال 

 موده،آ کثوس شخص دیت یا توزها، ها، درب دی هوره قبو  از ویروس، بی آموده شی یخ با نااس از ببه خود بوکی

 .شونه بواارت این دچار

 معیارهای مراقبت در منزل

o     صاوب بر تراقبت بواار صورنوکی ن س ی اب ها   در  شه بای واار انبام ب تح  زنهگی و تراقبونارزیابی از  در تکزل گر  ی 

 پذیرد نا ت خص شود کی آیا تح  زنهگی  رد برات ارائی خهتات در تکزل تکای  ایت؟

o یوور در تکزل   ب س ی نوانایی نببوت از درتار را از جالی ایزوال یت،        ،واار و خانواده بای س  وت د شت   رعایت بههاش

تثم ی )ه تسائ  ترنبط با ایاکک وانرا داش ی و ب تحهودیت در جاببایی کردر تحوط و سی )عطسی، یر ی و ...(، ناوز نک

 ه.کرا رعایت کک واوت امک  ای  اده شود( هکهراب هاته ها یا کی از شویکه جلوگورت از آنش یوزت زتانی

o               ارنباط بون ارائی دهکهگار خهتات تراقب ی در تکزل و بواار و خانواده در ناام  ول دوره بستتت رت بواار در تکزل نا

 کی بواار عارت از عمئب باشه بایس ی وجود داش ی باشه. زتانی
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o  ی انه س ی  در جهت رعایت ناام توازین و او وا ات ا ا معات جاتع و آتوزی هات الزم در ارنباط با  ارد در تکزل بای

که از  ردت کی ت تتکوب بی این ع ونت تی باشتته، ننا ب وا بی بواار و خانواده داده شتتود 19-روی هات ان آال کوویه 

 .نهههارت کککه

 توصیه های الزم جهت پیشگیری و کاهش انتقال عفونت

o در و پکبره هات اناق قاب  باز شهر باشه(.نهویی تکای  قرار داده شود )رات بواار در یخ اناق نکها دا 

o  آشپزخانی، واام، نوامت و...( دارات نهویی )جاببایی و ورکت بواار تحهود شود و و ی االتکار  ضاهات ت  رب

 و پکبره ها جهت گردی هوا باز شونه. بودهتکای  

o  نواده، اعضات خاکی این شرایط اتکار پذیر نباشه ا باشکه. در صورنیاناق تبز ا راد خانواده در یخو ی اماآهور یایر 

 ه.ک ر از  رد بواار  اصلی داش ی باشت نا یخ و نوب بایس ی وهاق  یخ

o و ی االتکار یخ ن ر کی دارات وضبوت یمتت تطلوب بوده و دارات ون از بواار بی وهاق  ریانهه شود )نبهاد تراقب

 بواارت زتوکی ات نباشه از بواار تراقبت ککه(.ضبس یوس ب ایاکی و یا 

o .بواار تمقات تاکو  باشه 

o ه.دیت انبام دهک ، شس  وتتراق  و یا ا راد خانوادهتکار نهههارت وت، نااس با بواار و  رببه از هر با 

o ده ایت بایه دیت ها قب  و ببه از آتاده کردر و خوردر غذا و یا هر زتانی کی  رد اوساس ککه کی دیت هات وت آمو

 شس ی شود.

o از هکهراب )ضهع ونی کککهه بر پایی امک ( ای  اده ککه. نوارتی  ،دیت ت هود نباشه کی آمودگی در صورنی 

o برات خ خ کردر دیت ها ای  اده کککه. در صورت عهم  ابور از دی اال کاغذتپس از شس  وت دیت با آب و ص

ر این صورت بایس ی بی تحض خوس ارچی ات ای  اده ناود کی ددی ریی بی دی اال کاغذت تی نوار از وومی هات پ

 ، وومی دیهرت جایهزین شود.شهر

o .جهت جلوگورت از ان  ار نرشحات نک سی، از تایخ  بی ای  اده شود 

o م برات بواارانی کی قادر بی ای  اده از تایخ  بی نای باشکه الز .بواار بایس ی و ی االتکار از تایخ  بی ای  اده ککه

بوکی و دهار خود را با  ،بی عکوار تثال در زتار یر ی یا عطسی ت بی صورت جهت بههاشت نک سی رعایت شود.ای
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را با  رای  اده از دی اال پارچی ات آ دی اال کاغذت بپوشانکه و دی اال پس از ای  اده دور انهاخ ی شود و در صورت

 آب و صابور ب ویه.

o ود کی دهار و بوکی بی صورت کات  پوشانهه ش  ورتی ب بایس ی از تایخ  بی ای  اده کککه؛ رائی دهکهگار تراقبت نوزا

س ی با بای بی نرشحات آموده شهه و یا خوس شود،و در  ول ای  اده از تایخ بی آر دیت نزنکه و در صورنوکی تایخ 

 یای انهارد خارج شود بیخ تایخ ناوز و خ خ جایهزین شونه. تایخ بایه  بق نککوخ هات صحوح او وا ات 

 کی جلوت تایخ ماس ن ود و از یات کش پ ت یر از صورت جها و برداش ی شود.  ورت

o و دیت ها شس ی شونه. از نااس تس آوب با تایبات و نرشحات   اصلی پس از تصرف دور انهاخ یتایخ بایس ی بم

ایبات تانکه ادرار، ته و  و زبامی ها خصوص نرشحات دهار و تبارت نک سی خوددارت شود. و برات د ع ضی بهر ب

ب و ا آبها بایس ی قب  و ببه از ای  اده از تایخ و دی کش  دیت از دی کش یکبار تصرف و تایخ ای  اده شود.

 صابور شس ی شونه.

o و صابور  ا آبای  اده از آر ها، قاب  شست و شو ب پس ازظروف اخ صاصی کی ب وار  ای  اده از تلح ی هات شخصی و

 شکه، بمتانع ایت.با

o بایس ی روزانی ناوز و ضهع ونی شود. برات  )توز، نخت، تبلاار اناق و...( یطووی کی بواار با آر ها در نااس ایت

یت را هوپوکلیپس ب .و یپس آبک ی شود ، شس یضه ع ونی کردر این ویای  تی نوار از شویکهه هات خانهی یا دنرژنت

 آب و  شود( شس ی شود. )بی نسبت یخ دهب در یهیب نوب درصه

o با هوپوکلوت یهیب نوب یطوح نوامت و واام تورد ای  اده بواار وهاق  یخ بار در روز شس ی و ضه ع ونی شود( 

 .)بی نسبت یخ دهب در آب و  شود(درصه 

o ،ب آو یا در تاشون مبای ویی با  ی و بی  ور ترن  با صابور مباس شوییدیت روزان وومی هات واام و مباس، تلح ی

گذاش ی شهه و از جابی جایی و  هات آموده در کوسی زبامی در بس ی درجی شس ی و کاتم خ خ شونه. تلح ی 90نا  60

 نااس تس آوب آر ها با پویت خوددارت شود.

o ورت بکه بی تکظور جلوگ بواار بایس ی از دی کش ها و مباس هات تحا ظ و یا پوشزنهگی ر زتار ناوز ناودر تحوط د

نرشحات بی بهر ای  اده شونه و نا زتانی کی یطح آر ها ناوز ایت تی نوار از آر ها ای  اده کرد. تی نوار  لاز ان آا

از دی کش یخ بار تصرف و یا دی کش خانهی ای  اده کرد. دی کش هات خانهی بایس ی با آب و صابور و یا دنرژنت 
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ی  اده )قب  از درآوردر دی کش و ببه از ا اخ ی شودشس ی شود. دی کش یخ بار تصرف بایس ی پس از ای  اده دور انه

 بایه دیت شس ی شود(.

o  شهه و در یط  درب دار نهههارت و بی عکوار زبامی ع ونی د ع  نظر گر  یزبامی هات ترنبط با بواار زبامی ع ونی در

 شود. از انوا  تواجهی با موازم آموده کی در ارنباط تس آوب با بواار هس که اج کاب شود.

o  ،وومی و تلح ی بواار اج کاب گردد.تسواباز بی اش راب گذاش ن ظروف غذا و نوشوهنی ها ، 

o  ارائی دهکهه خهتت در تکزل بایس ی از موازم و نبهوزات بههاش ی ای  اده ککه و از هرگونی نااس با ذرات و قطرات

 نک سی اج کاب ککه.

  19-در بیماری کووید مدیریت تماس

o  ارائی دهکهگار تراقبت اعب از ریای و غور ریای کی در تبرض نااس نزدیخ با ا راد ت کوب بی ویروس هس که الزم

 شونه. با  رد ت کوب نحت نظر بوده و پایشروز از آخرین روز نااس  14ایت نا 

o :تکظور از ا رادت کی نااس داش ی انه شات  توارد زیر ایت 

اار  نااس بوده انه، ا رادت کی با بو رد تب م بی صتتورت تستت آوب یا غورتستت آوب در  کستتانی کی جهت ارائی تراقبت بی   -

 تمقات داش ی و یا در یخ  ضات بس ی با بواار در نااس بوده انه.

  رد بواار یا هاکار نزدیخ با  رد بواار در ارنباط بوده انه تانکه هاکمیی و ا رادت کی بی صورت تس آوب و -

 هکبواار با هر ویولی نآلوی ات بی تسا رت ر  ی باشا رادت کی با  رد  -

 ه.کروزه ببه از شرو  عمئب با  رد در یخ تحوط زنهگی کرده باش 14ا رادت کی در یخ دوره زتانی  -

ارنبا ی با بواار جهت ت تتاههه و یا پایش وضتتبوت    ت بی بواار در تکزل تی بایستتت راه رد ارائی دهکهه خهتترکز /  -

ورت  یا تمقات هات وض  ی باشه و وضبوت یمت ی این ا راد را بی صورت ترن  و روزانی، نل کی و    یمت ی بواار داش   

 پوهورت ککه و در صورت مزوم نست هات ن خوصی الزم انبام شود.

ی انهارد کک رل ع ونت را دریا ت      ا رادت کی با بواار در - نااس بوده انه بایه آتوزی هات الزم در خصوص او وا ات ا

 ر صورت بروز عمئب بواارت از نحوه تراجبی بی تراکز ترنبط تطلع باشکه.کککه و د
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  19-در بیماری کوویدحتیاطات استاندارد کنترل عفونت ا

o  صورنی شود،  رد عمتت دار  ترکز از وجود کی در  ی ار ا م  داده     در تکزل تطلع  س ی بی تران  را بی بواار بای

  راهب یازد.و نسهومت و هااهکهی الزم جهت ارجا  را 

o       در زتار ان آال بی تراکز درتانی، بواار بایس ی و اا از تایخ  بی ای  اده ناوده و با آتبوالنس و یا ویولی نآلوی

 )با پکبره هات باز جهت نهویی تکای  هوا(، ان آال داده شود. شخصی

o یت را رعایت کرده و و ی       در هکهام ان آال  رد عمتت دار سی و د شت نک  س ی بهها خ و  نا ی اماآهور یخ بای

شه     نوب ش ی با صلی دا صلی بایه رعایت   )چی در زتار ان آال و چی در زتار ریوهر ب  ت ر از دیهرار  ا ی ترکز این  ا

 .(شود

o       ی صابور یا  بایه بی ویول ،ناام یطووی کی با نرشحات نک سی و یا یایر نرشحات  ی ان آال بواار آموده شهه انه

 رد ای  اده در تکزل تث  وای کس نوب درصه ضهع ونی شونه.دنرژنت ناوز و با نرکوبات تو

 


