
   :ویروس توصیه هاي پس از ترخیص بیماران مبتال به کرونا 

  هفته  2استراحت در منزل به مدت حداقل - 1

   مصرف مایعات گرم مثل سوپ  و استفاده از آب مرکبات-2

  طبق دستور پزشک  و مسکن هاي تب بر مصرف صحیح داروها- 3

اتاق جداگانه اي نگهداري شود  درفرد مبتال تا زمان بهبودي کامل - 4

  .خودداري شود  "از تردد سایر افراد خانواده به اتاق بیمار اکیدا-5

  .متري با سایر افراد خانواده الزامی است  2حفظ فاصله - 6

  )باشد اتاق داراي پنجره به بیرون (تهویه اتاق بیمار مناسب باشد - 7

  .استفاده کند) یکبار مصرف  "ترجیحا( بیمار از ماسک معمولی -8

  .دقت شود که ماسک بطور مناسب و کامل صورت را بپوشاند -9

  .ماسک نباید لمس و یا دستکاري شود , در حین استفاده - 10

کرده و پس از ساعت یکبار تعویض  3بیمار ماسک خود را هر -11

  .بیندازدرا داخل سطل زباله درب دار آن  ,فریزرانداختن در کیسه 

  .شود بهداشت دست انجام , از تعویض  ماسک  بعد "حتما-12

  رعایت بهداشت فردي بخصوص شستشوي مکرر و صحیح دست-13



بعد از رفتن به  ثانیه بخصوص40تا  30ها با آب و صابون به مدت 

بعد از تمیز کردن بینی و یا عطسه , پیش از غذا خوردن , دستشویی 

  .الزامی است و سرفه 

  م ها و دهان و بینی خودداري شود با چش آلودهاز تماس دستهاي -14

  .در صورت امکان از ظروف یکبار مصرف جهت غذا استفاده شود - 15

 "ص شده و کامالغذاخوري بیمار مشخ ظروفدر غیر اینصورت -16

استفاده با آب و مایع ظرفشویی و پس از  شودجداگانه نگهداري 

. درصد ضدعفونی شود 1شسته و با  وایتکس   

از هر بار استفاده  بعدشستشوي مداوم حمام و توالت و روشویی -17

  .الزامی است  درصد 1بیمار یا وایتکس رقیق شده 

شستشوي لباس ها و ملحفه ها و حوله هاي بیمار یا ماشین - 18

درجه و یا استفاده از آب داغ و ضد عفونی  90تا60دماي  بالباسشویی 

  و عدم تکاندن آن ها پس از شستشو درصد 1آنها با وایتکس 

سرفه و ,درجه  38تب باالي (در صورت بروز عالئم هشداردهنده -19

  .درمانی مراجعه کنید  مراکزبه  "یاهرگونه مشکلی در تنفس سریعا

  بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد

  آموزش به بیمار واحد 




