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قرنطينهتوصيه براي بيهايي كرونامنظورهموقت بيماري گسترش از ويروس(جلوگيري
خانه)COVID-19،٢٠١٩كوويد مسكونيودر منازل

در(به )٢٠٢٠فوريه١٤روزشده

توصيه راهنما قرنطينهاستهايياين خانگيبراي محيطوي واعضايغيربيمارستانيِهايدر همسران خانواده،
بيماران كوويدمراقبان كه .استتاييدشدهآنها(كرونا)١٩ي

تااين آنچه براساس درراهنما كريبارهكنون ويروسواپيدمولوژي بيماري١٩نا شناختهو تنفسي ديگرشدههاي ي
باستدهشبنا با جديددستهو اطالعات خواهد،آمدن شد.روزآمد

خانوادهويروسكرونا ويروسيها از آنبزرگي از برخي كه هستند ميهاها بيماري توليد انسان برخيدر و كنند
حيوانات ميان در مييديگر ديده خفاش و گربه شتر، بمانند حيواناتهشوند. طريق از انسان است ممكن ندرت

به حيوانآلوده شودويروس بيماري دچار سارسيروسهايو.ي و سارس كوو(٢مرس، عامل از)١٩ديكه است،
و حمنتقليروسهايجمله از هستندواناتيشده انسان ميبه راهنما اين به. خانهكاهشتواند در بيماري گسترش

كند كمك زندگي محيط .و

براي راهنما استهايگروهاين شده تدوين :زير
مبتال كوويدافراد به مشكوك بستري١٩يا به نيازي مراقبتكه تحت منزل در و ندارند بيمارستان در شدن

.هستند
كوويد به مبتال وضعيت١٩افراد پايداري از اطمينان حصول از پس و بودند شده بستري ادامه،شانكه يبراي

برگشته خانه به .انددرمان
هم) خانواده وافراد همسران كوويدراپرستاخانه)، ويروس به مبتال افراد خانگي ابتال١٩ن شدهيكه تاييد آنها

.است
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كوويدگام به مشكوك يا مبتال افراد براي پيشگيري بستري١٩هاي به نيازي شدنكه
و هستند مراقبت تحت منزل در و ندارند بيمارستان كوويدنيزدر به مبتال ١٩افراد

وضعيت پايداري از اطمينان حصول از پس و بودند شده بستري ادامهكه براي يشان
برگشته خانه به :انددرمان

متخصصان شماچنانچه درمان و وضعيتبهداشت ارزيابي از قرار،تانپس قرنطينه تحت منزل در دادند اجازه
اقدامات،بگيريد است اجازهمتخصصانكهزمانيتا(راذيلالزم درمان و روزمرهيبهداشت فعاليت به رابازگشت

بدهند شما دهيد)به :انجام

و بمانيد خانه شويدفقطدر خارج خانه از درماني خدمات دريافت .براي
فعاليت شويد.بايد خارج منزل از درمان به نياز صورت در فقط و كنيد محدود را خود منزل از خارج محلبههاي

عمومي اماكن يا مدرسه نقليهنرويدكار، وسايل از تاكسي. عمومي، وي اينترنتي و عمومي استفادهتلفنيهاي
.نكنيد

حيوانات و افراد از را منزلخانگيخود .كنيدجدادر
نبافراد: تماس در منزل افراد ساير با و بمانيد مجزا اتاقي در ممكن حد صورتدر در سرويسامكاناشيد. از

كنيد استفاده مجزا .بهداشتي
برسانيد:حيوانات حداقل به حيوانات ساير و خانگي حيوانات با را خود حساسهمان؛تماس افراد به نسبت كه طور

ابتال از موردي هنوز گرچه سايرحيهستيد. (يا خانگي توصيهاست،نشدهگزارش١٩كوويدبه)حيواناتيوانات
بيم بيشتري اطالعات كه زماني تا كنند خودداري حيوانات با تماس از مبتال افراد بيماريهشود زمان در آيد. دست

به را شما خانگي حيوان از مراقبت بخواهيد ديگري فرد بااز تماس و مجاورت از و بگيرد خانگيعهده تانحيوان
ساير يا خانگي حيوان از نگهداري به ناچار اگر كنيد. خودداري (... و غذا تقسيم زدن، ليس بوسيدن، كردن، (بازي

هستيد ا،حيوانات پس و پيش بشوحتما را خود دستان آنها با تماس كنيديز استفاده صورت ماسك از و .يد

با دكتر به رفتن از بدهيداوپيش اطالع و بگيريد .تماس
مشكوك يا مبتال دهيد اطالع آنها به و بگيريد تماس بهداشت/درمان مركز به رفتن از پيش داريد معاينه وقت اگر

كوويد و١٩به بهداشت كادر به كار اين اهستيد. محيطميمكاندرمان از محافظت براي پيشگيرانه اقدامات دهد
دهندرا .انجام
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بزنيدماسك.
ورودوقتيبايد از پيش نيز و هستيد نقليه) وسيله يا اتاق يك در مثال (براي خانگي حيوانات يا ديگران اطراف در

نمي كه صورتي در كنيد. استفاده ماسك از درماني مركز در حضور هنگام و (برايبه كنيد استفاده ماسك از توانيد
شما براي را تنفس ماسك از استفاده اگر ميمثال ناممكن و هستندسخت خانه يك در شما با كه كساني ،كند)،

كنند استفاده ماسك از شما اتاق به ورود هنگام حتما بايد و بمانند اتاق يك در شما با .نبايد

سرفه و عطسه بپوشانيدبينيهنگام را خود دهن .و
سرفه يا عطسه دهبيني،هنگام بپوشانيد.او دستمال با را خود بيندازيدن دربسته سطلي در را از.دستمال پس

حداقل براي سرفه و دست٢٠عطسه شستثانيه محلول از يا بشوييد صابون و آب با را حاويوتان كه دست شوي
است٩٥تا٦٠ الكل دستيهمهواستفاده،درصد كنيدراتاننقاط آنآغشته كامالو دست تا دهيد مالش قدر

استفاد شود. ازخشك دسته كه هرجا صابون و ميبهآلودهآب ارجحنظر بهتررسد، .استو

دست بشوييدمداوم را .هايتان
ودست مداوم را خود كهوشستمحلولازيابشوييدصابونوآبباثانيه٢٠كمدستهربارهاي دست شوي
استد٩٥تا٦٠حاوي الكل و،رصد كنيد رايهمهاستفاده دست كنيدخوبنقاط آنآغشته دهيدو مالش قدر

دست كه هرجا صابون و آب از استفاده شود. خشك كامال دست ميبهآلودهتا ارجحنظر بهتررسد، ازو است.
شستهدست دستان با دهان و بيني چشم، به كنيدزدن خودداري .نشده

كنيد خودداري خانه وسايل از مشترك استفاده .از
استكان، ليوان، چنگال، و قاشق بشقاب، از مالفهحنبايد يا همهوله كنيد. استفاده منزل افراد ساير با مشترك ي

به وسايل استفادهاين شونديمحض شسته كامال صابون و آب با بايد .شما

هستندزيادكهراسطوحي تماس معرض كنيد،در تميز .هرروز
شامل باال تماس معرض در دستگيرهكابينتسطوح ميزها، سطح گيرهيها، روشويي،درها، و دستشويي هاي

است ممكن كه سطوحي تمامي همچنين هستند. پاتختي ميزهاي و تبلت كيبورد، همراه، تلفن تلفن، دستشويي،
باشد ريخته آن روي بدن مايعات ساير يا مدفوع شوينده،خون، دستمال يا اسپري از شوند. تميز سطوحيبايد

شده ذكر دستورالعمل براساس و برچسبيخانگي كنيد. استفاده استفادهآن نحوه مورد در اطالعاتي داراي يها
حصول يا دستكش پوشيدن مثال الزم موارد در و هستند موثر و هنگاممناسبتهويهوجودازاطمينانصحيح

ميفادهاست .دهندهشدار
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عال داشتهميروند نظر تحت را .باشيدتان
به رو شما بيماري بهاگر داريد) تنفسي مشكل مثال (براي است مراجعهوخامت بيمارستان و پزشك به سرعت

به ابتال به مشكوك يا مبتال كه بدهيد اطالع و بگيريد تماس حتما مطب يا بيمارستان به رفتن از پيش كنيد.
بز١٩كوويد ماسك بيمارستان يا مطب به ورود از پيش ميهستيد. موجب تمهيدات اين بهداشتنيد. كادر شود

ابتال از بتوانند درمان بخواهيديو درماني كادر يا پزشك از كنند. پيشگيري مطب يا انتظار اتاق در تسرعبهديگران
مشخص دولتي مراكز مدت،به تمام در بايد كرونا به مشكوك يا مبتال افراد دهند. اطالع كرونا، درمان براي شده

پزشكيتوصيه مسووالراهاي از ميكه دريافت خود درماني دهند،كنندن .انجام
اورژانس با است الزم و است حاد شما مشكل شويده)١١٥(اگر ياحتما.ماهنگ ابتال از را آنها تماس طي

ابتالمشكوك به كنيديبودن استفاده ماسك از آنها رسيدن از پيش و سازيد آگاه كرونا به .خود

قرنطينه .اتمام
كوويد به مبتال به١٩بيماران ثانويه انتقال خطر كه زماني تا شودديگرانبايد زمان،رفع بمانند. قرنطينه در

دولتييخاتمه مقامات هماهنگي با و درمان و بهداشت متخصصان ارزيابي براساس و فرد هر به بسته قرنطينه
مي .دشواعالم
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برايگام پيشگيري (همهاي خانواده پرستاافراد و همسران افرادراخانه)، خانگي ن
كوويد ويروس به مشكوك يا :١٩مبتال

هم كوويدافراد ويروس به مشكوك يا مبتال افراد خانگي پرستاران و همسران مستقيم١٩خانه، تماس معرض در
نشانه اولين از هريك ديدن با است الزم و هستند ويروس با بي(نزديك) نفس)هاي تنگي و سرفه (تب، ماري

دهندسرعتبه قرار جريان در را درمان و بهداشت .متخصصان

توصيه بايد همچنين افراد دهنداين قرار نظر مد را زير :هاي

تهيه براي كنيد. كمك آن انجام براي بيمار به و كنيد درك را بيمار با مرتبط پزشكي دستورات بتوانيد بايد
خوراكي كنيدمايحتاج كمك بيمار به شخصي نيازهاي ساير و دارو روزمره، .و

تحتيعال را بيمار بهربيمارحالكهصورتيدر.باشيدداشتهنظرم رفت،و درسرعتبهوخامت را درمان كادر
كوويد به مشكوك يا مبتال بيمار كه بگوييد آنها به دهيد. قرار براي١٩جريان بخواهيد آنها از و اطالعاتاست
مي موجب تمهيدات اين بگيرند. تماس دولتي درماني مراكز با ابتالبيشتر از بتوانند درمان و بهداشت كادر يشود

مساله اگر كنند. پيشگيري مطب يا انتظار اتاق در آنهايديگران به و گرفته تماس اورژانس با آمد پيش حادي
كوويد به مبتال بيمار از دهيد .كنيدميمراقبت١٩اطالع

سرويس از امكان صورت در و باشند بيمار از مجزا اتاقي در بايد همخانه ديگريافراد حمام و بهداشتي هاي
كنند .استفاده

ميهمانان از پذيرايي ضروريجزاز بسياري .كنيداجتنابموارد

مراقبتاگر خانگي حيوانات هستيدمياز بيمار اگر و بسپاريد،كنيد ديگران به را حيوانات از .مراقبت

تهويه از منزل عمومي فضاي شويد ويمطمئن كنيد استفاده كانديشنر) (اير هواساز از است. برخوردار مناسب
ميدماياگر اجازه بگذاريدپنجره،دهدهوا باز را .ها

دست دستاز با دهان و بيني چشم، به كنيدنشدهشستههايزدن .خودداري
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ودست مداوم را خود حاويوشستمحلولازيابشوييدصابونوآبباثانيه٢٠كمدستهاي كه دست شوي
و٩٥تا٦٠ كنيد استفاده است الكل رايهمهدرصد دست كنيدآغنقاط آنشته كامالو دست تا دهيد مالش قدر

دست كه هرجا صابون و آب از استفاده شود. ميبهآلودهخشك ارجحنظر بهتررسد، .استو

هستيد اتاق يك در كه صورتي كنيد،در استفاده ماسك از بايد (هردو) بيمار و .شما

مدفوع خون، كردن تميز يا بيمار با تماس ...)وهنگام و دهان آب استفراغ، (ادرار، بدني وامايعات ماسك از و
يك كنيددستكش استفاده .بارمصرف
يك دستكش و درماسك استفاده از بعد را زبالهبارمصرف نكنيددرداريسطل استفاده دوباره و .بيندازيد
دستكش ابتدا شخصي، حفاظت وسايل كردن خارج سپسهنگام بيندازيد. دور و آورده بيرون را ها

دست الكليبالفاصله دستشويي مايع يا صابون و آب با را مدتها راثانيه٢٠به ماسك سپس بشوييد.
دست دوباره و بيندازيد بهدور را كنيداهمها تميز شيوه .ن

،استكان ليوان، چنگال، و قاشق بشقاب، از مالفهحنبايد يا همهوله كنيد. استفاده بيمار فرد با مشترك اينيي
به بيماروسايل توسط استفاده شوند،محض شسته كامال صابون و آب با ببينيد(بخش.بايد را لباس ).شستشوي

كابينت (شامل باال تماس معرض در دستگيرهسطوح ميزها، سطح گيرهيها، روشويي،درها، و دستشويي هاي
همچنين كنيد. تميز هرروز را پاتختي) ميزهاي و تبلت كيبورد، همراه، تلفن تلفن، كههمهدستشويي، سطوحي ي

مايعات ساير يا مدفوع خون، است باشدممكن ريخته آن روي شوينده،بدن دستمال يا اسپري از شوند. تميز يبايد
ذكرسطو دستورالعمل براساس و خانگي كنيدرويشدهح استفاده آن موردبرچسب.برچسب در اطالعاتي داراي ها
حصولينحوه يا دستكش پوشيدن مثال الزم موارد در و هستند موثر و صحيح تهويهوجودازاطميناناستفاده

ميهنگاممناسب هشدار .دهنداستعمال

بهلباس- را بشوييدها :دقت
لباسي ياراهر مدفوع خون، به آلوده .بشوييدودربياوريدبالفاصله،استبدنيمايعاتكه
دست آلودههنگام مواد به يك،زدن دستكش بدناز از را مواد اين كنيد. استفاده مصرف دوربار تان

دستكشنگهداريد انداختن دور از بعد بالفاصله دستو موادها، يا صابون و آب با را خود هاي
كنيديكنندهضدعفوني تميز .الكلي

نحوه شستيبه و شوينده مواد برچسبواستعمال معموال كنيد. دقت لباس شوهايشوي ندهيمواد
نحو درباره مفيدي شستهاطالعات موثروي و درست مييارااهسابلشوي .دهنده
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دستكشماسك زبالهها، ساير با دورانداختن از پيش را آلوده ديگرمواد و كيسه،هاها نگهداريايدر دربسته
زباله ريختن دور از پس بالفاصله تميزدست،كنيد. الكل حاوي دستشويي محلول يا صابون و آب با را خود هاي

ارجح صابون و آب از استفاده بهتركنيد. .استو

صورتي درماندر و بهداشت كادر با حتما داريد سوالي بگيريد.كه تماس


