
 

  
هدف از قرنطینه خانگی ،قرنطینه جسمی و فیزیکی ، 
ممانعت از توقف و رفت وآمد بیمار در جامعه ، جلوگیري از 

  . بروز مبتالیان نسل دوم و سوم است
تا زمانی که شمار زیادي ناقل بدون عوارض یا بیمار بالقوه 
وجود داشته باشد ،قرنطینه خانگی به عنوان یک انتخاب 
مهم،می توان راه حل مشکلی باشد که نهادهاي درمانی 

  . نمی توانند آن را حل کنند
  چه افرادي الزم است که در قرنطینه خانگی بمانند؟

سفر  ر هاي آلودهبه شه روزگذشته14افرادي که طی  -
  . کرده باشند

روز گذشته ،با افراد مشکوك به این 14افرادي که طی  -
 . بیماري ارتباط نزدیک داشته اند

افرادي که پس از بهبودي از بیمارستان ترخیص شده  -
  . اند

 19  ید وعالیم مشکوك در مورد ابتال به کواگر افراد فوق ،
و یا پس از بهبودي از بیماري کرونا   را نشان دادند 

باید خود را در خانه قرنطینه کرده ترخیص شده اند 
  . ودرصورت بروز عالیم مشکوك به پزشک مراجعه کنند

  چگونگی قرنطینه در خانه
  محیط قرنطینه

فرد قرنطینه باید در اتاق جداگانه و با تهویه مناسب  ·
 . زندگی کند

 . جزا زندگی کننداعضاي خانواده باید در اتاق م ·
محدوده فعالیت فرد قرنطینه شده ومحدوده  ·

مشترك با سایر اعضاي خانواده به حداقل برسد،به 
 .ویژه از صرف غذا کنار فرد بیمار خودداري شود

 . مجزا باشد بهداشتی وملحفه وسرویس شخصی لوازم ·
 . از مالقات فرد قرنطینه شده پرهیز شود ·

 
 

  )پرستار بیمار( مراقبت
تعیین یک فرد سالم و فاقد بیماري مزمن براي  ·

 . پرستاري از فرد قرنطینه شده

پرستار باید هنگام حضور در اتاق فرد قرنطینه  ·
 . شده ماسک بزند

پرستار پس از تماس مستقیم با فرد قرنطینه  ·
شده یا ورود به اتاق قرنطینه،لزوما باید 

ودستها . بهداشت دستهاي خود را رعایت کند
 .و صابون بشوید را با آب

   ویروس زدایی
 هرروز با استفاده از ماده ضدعفونی کننده  ·

  .لوازم اتاق خواب روشور دستشویی  را ضدعفونی کنید
لباس  انتشار آلودگی، ملحفه ، براي جلوگیري از ·

و رختخواب فرد قرنطینه شده را با آب گرم 
درجه و موادشوینده خانگی به صورت 90تا 60

 .جداگانه بشویید
براي انجام این کار حتما دستکش استفاده  ·

شود وقبل وبعد از آن دست ها به خوبی شسته 
 . شود

  امحا زباله
ترشحات تنفسی،ادرار یا،مدفوع فرد براي دفع  ·

قرنطینه شده باید از دستکش یکبار مصرف 
پسماند فرد قرنطینه باید در . استفاده شود

کیسه اي جداگانه و در سطل زباله جداگانه 
 .قرارداده شود

سرویس هنگام کشیدن سیفون و شستشوي  ·
  . بهداشتی درب آن را حتما ببندیم

 

دستمال (اشیاي آلوده و مرتبط با بیمار ·
،دستکش،ماسک باید در اتاق بیمارجمع آوري 

 . شوند و عالمتگذاري شده و دور ریخته شود
ظروف غذاخوري فرد قرنطینه شده باید  ·

نیازي به دور ریختن ظروف . عالمتگذاري شود
وکافیست بعد از  . شده نمی باشداستفاده 

 . استفاده با آب و موادشوینده شسته شود

  استاندارد هاي خروج از قرنطینه
روز عالیمی از بیماري در فرد  14اگر بعد از  ·

ند قرنطینه شده مشاهده نشد ،فرد می توا
 .منطقه قرنطینه را ترك کند

در صورت وجود عالیم مرتبط با بیماري به  ·
 . پزشک مراجعه کند

  چه زمانی از ماسک استفاده شود؟
 هنگام پرستاري از بیمار مشکوك به کرونا .1

 در مکانهاي عمومی شلوغ یا سرپوشیده .2

 قلیه عمومیزمان استفاده از وسایل ن .3

 باشیدیا خود شما بیمار یا مشکوك به کرونا  .4

v  دي ابراي بیمار و یا مصرف عماسک مصرفی
 .ماسک ساده پزشکی میباشدروزانه 

v  زمان مراقبت از بیمار با عفونت کرونایی ماسک
N95 باید استفاده شود .  
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                                                                                                                             روشهاي ضدعفونی و ویروس زادیی قابل اجرا در خانه   

. ویروس نسبت به اشعه ماوراء بنفش و گرما حساس است
درصد ، 70درجه سانتیگراد ، الکل 56دقیقه دماي 30

وسایر حالل هاي چربی همگی می توانند به طور وایتکس 
  . موثر ویروس را نابود کنند
  : درصد70طریقه آماده کردن الکل 

سه لیوان الکل : درصد  70درصد به 96براي تبدیل الکل 
را با هم مخلوط کرده و  خنک  و یک لیوان آب جوشیده

براي ضد عفونی دست استفاده رین یبا مقداري گلیس
  .نمایید

  . بهتر است بصورت روزانه تهیه گردد
  : جهت ضد عفونیطریقه آماده کردن وایتکس 

لیتري تمیز آب یا نوشابه تهیه کرده  5/1یک بطري خالی 
سی سی وایتکس خانگی داخل بطري ریخته  30به اندازه 

یا به ازاي هر لیتر ( آن را با آب سرد معمولی پر نماییدو 
براي . .)سی سی وایتکس استفاده شود 20آب سرد 

  . ضدعفونی سطوح و وسایل غیر حساس استفاده شود
دقیقه برروي سطوح باقی بماند  10باید محلول مورد نظر 

  .و در صورت لزوم بعد شسته شود
ساعت قابل استفاده  24محلول ساخته شده صرفا براي 

  . است
 

 رعایت نکات عمومی
و عطسه کردن را رعایت نموده و از آداب سرفه  .1

 .استفاده نمایید ددستمال یا آرنج خو
سوارشدن در آسانسور از ماسک استفاده هنگام  .2

نمایید وبا توجه به احتمال آلودگی دکمه آسانسور 
. بهتر است از انگشت دست استفاده نشود

 .ودرصورت لمس دست ضدعفونی شود
بعد از تماس با حیوانات شستن دستها با آب  .3

 . وصابون الزامیست
دمنوش ها و ریشه وسمه یا بخور سرکه تاثیري بر  .4

 .اردکرونا ند
تخم مرغ ،شیر وانواع گوشت ها را بطور کامل  .5

 . بپزید
لمس اشیاي آلوده وتماس دست با چشم دهان و  .6

پس از . بینی می توانند سبب انتقال عفونت شود
لمس اشیاء که احتمال آلودگی دارند حتما دستهاي 

ضدعفونی با محلول خود را با آب و صابون شسته و 
 . کنید

ل هاي مخصوص ضدعفونی میوه و سبزي را با محلو .7
  .ضدعفونی نمایید) ازداروخانه تهیه قابل(سبزیجات 

 

 

: منبع   

عمومی پیشگیری از ابتال بھ کرونای جدید  دستورالعمل -
   ٩٨اسفند 

بیمارستان  راھنمای بیماران کرونا پس از ترخیص  -
 ٩٨دانشوری اسفند 

 

 

  قرنطینه خانگی  راهنماي
 ومراقبت درخانه 

  ویروس کرونابراي 
  )و پس از ترخیص از بیمارستان قبل از نیاز به بستري(

 
  زایشگاه مهرگانواحد آموزش بیمارستان و 

  :کد

  98اسفند 
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