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ل از کسانز که در معرض کووید ز یا احتمال یم دهند که در قرار گرفته اند    19-مراقبت در منز

 معرض آن قرار گرفته باشند
 

  برای حفاظت ها از این توصیه  مبتال است یا احتمال ابتالی او وجود دارد.  19- کنید که به کووید  ممکن است از فردی مراقبتشما 
وی کنید.  ل و آن هایی که در اجتماع تان هستند، پنر

ز   از خود، افراد دیگر در منز

از   . متفاوت باشند 19- بسته به وضعیت واکسیناسیون شما و هر یک از اعضای خانوارتان در برابر کوویدممکن است  الزامات 
وی کنید.    دستورالعمل های مسئول سالمت عمویِم محیل خود پنر

 

  ملزومات
  موارد زیر احتیاج خواهید داشت: به 
 

 دماسنج  •
  ماسک پزشیک •
  ماسک غنر پزشیک •
 ای کاغذِی یکبار مرصف دستمال کاغذی و دستمال حوله •
 محافظ چشم مانند شیلِد صورت یا عینک ایمنز قابدار  •
 درصد الکل 60ی دست حاوی حداقل ضدعفونز کننده  •
، مایع دستشونی و مایع لباسشونی معمول  •  مایع ظرفشونی

 

ز به این موارد نیاز خواهید داشت:   همچنیر

 

 محصوالت نظافت خانه •
 مانند:  ،داروهای بدون نسخه برای کاهش تب •

o ایبوپروفن 
o  استامینوفن 

ونییک  پدهای مرطوب الکیل یا محصوالت نظافت مخصوِص  •  وسایل الکنر
 سطل زباله ی پدال با کیسه پالستییک در داخل آن  •
 هستند  ِان(آیای شماره شناسانی دارونی )دیضدعفونز کننده ی سطوح سخت که دار  •

o  ر( استفاده کنید
ُ
ل
ُ
 )ک

ی
 در صورت عدم وجود از سفید کننده ی خانیک

 

ز یم توانید با مسئول   . درخواست کنید خانواده، دوستان یا همسایگان ، آن ها را از اگر نیم توانید این اقالم را فراهم کنید  همچنیر
ید.  سالمت عمویم محیل خود یا یک  نهاد اجتمایع برای توصیه، پشتیبانز و منابع تماس بگنر
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 برای پرستاران  هایی توصیه
پرستار در صورت امکان باید به طور کامل واکسینه   آل تنها یک نفر باید از کیس که در قرنطینه یا ایزوله است، مراقبت کند. طور ایده به

تر یا کسانز یم شود که مشکل  این شامل افراد مسن  نباشد.  19- تر ناشی از کووید شده باشد و در خطر بیماری یا پیامد های وخیم
  به بقیه در خانه کمک یم کند.  19- این به کاهش خطر انتقال کووید وخیم سالمنر دارند. 

 

 ماسک پزشیکبه رس یم برد، از  ایزولهو در   یا عالئم بیماری را دارد مثبت بودهچنانچه جواب آزمایش فرد تحت مراقبت شما 
ز باید در موارد زیر از ماسک پزشیک استفاده کند:  استفاده کنید.    فرد تحت مراقبت شما ننر

 

 وقنر از او پرستاری یم کنید:  •
o ز تعامالت از فاصله ی نزدیک یا  در حیر
o ییک ز  است  بقیهبا  مستقیم وقنر در تماس فنر

 

ک است، مانند: وقنر همراه با بقیه یا بدون وجود دیگران در فضای داخیل  •  مشنر
o خانه ز  آشن 
o  راهرو 
o  دستشونی 

 

ونز خصویص است، مانند:  •  وقنر با دیگران در فضای بنر
o  بالکن 
o حیاط خلوت 

 

که به خونی تهیه شده و اندازه ی صورت    غنر پزشیکاگر ماسک پزشیک موجود نبود، هر دوی شما باید به طور مناسب از ماسک 
 هست، استفاده کنید. 

 

 ماسک غنر پزشیکبه رس یم برد، از  قرنطینهو در  هقرار گرفت 19- کووید  در معرضفرد تحت مراقبت شما به طور بالقوه  چنانچه
ز باید در موارد زیر از ماسک غنر پزشیک استفاده کند:  استفاده کنید.   فرد تحت مراقبت شما ننر

 

 وقنر از او پرستاری یم کنید:  •
o  ز تعامالت از فاصله ی  نزدیک یادر حیر
o ییک ز  است  بقیهبا  مستقیم وقنر در تماس فنر

 

ک است، مانند:  •  وقنر همراه با بقیه یا بدون وجود دیگران در فضای داخیل مشنر
o خانه ز  آشن 
o  راهرو 
o  دستشونی 
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ونز خصویص است، مانند:  •  وقنر با دیگران در فضای بنر
o  بالکن 
o حیاط خلوت 

 

مجبور نیستید از دستکش های یکبار مرصف استفاده   ثانیه بشویید.  20 حداقل  دستان خود را به طور مرتب با آب و صابون به مدت
 کنید. 

 

 محافظ چشم شامل این اقالم یم شود:  نه به عنوان جایگزین آن.  ،ماسک استفاده کنید  همراه بااز محافظ چشم 

 

 شیلِد صورت •

 عینک ایمنز  •

 ایمنز قابدارعینک  •
 

  از خود و دیگران محافظت کنید
 

 فاصله ی فیزیکی

 

ک یم گذرانید، محدود کنید.  خود به طور کوتاه و  پرستاریبا فرد تحت   مدت زمانز را که با فرد تحت مراقبت خود در یک فضای مشنر
ی را با آن ها رصف کنید:    برخز افراد شاید  تا حد امکان از فاصله ی دور تعامل کنید.   بسته به موارد زیر نیاز داشته باشند که زمان بیشنر

 

 شانسن •

ان بلوغ • ز  شانمنر

انه توانانی  • وی از اقدامات پیشگنر  شان در درک و پنر
 

: از فعالیت های گرویه با فرد تحت مراقبت 
ً
 تان خودداری کنید، مثال

 

ز غذا • اک گذاشیر  به اشنر

 بازی کردن  •

ز یکدیگر  کنار هم • ز یا به آغوش گرفیر  نشسیر

 تماشای تلویزیون با یکدیگر •
 

بدن خود را در  تمام  اگر این امکان وجود ندارد، در تخت های مجزا بخوابید.  اتاق خواب تان را از فرد تحت مراقبت خود جدا کنید. 
 حالنر قرار دهید که در دورترین فاصله ی ممکن نسبت به هم باشید. 
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 اگر این امکان وجود ندارد:  فرد تحت مراقبت خود جدا کنید. دستشونی تان را از 

  

 پنجره را باز کنید  •

 درپوش توالت را قبل از کشیدن سیفون بگذارید  •

 و ضدعفونز کنید  کرده پس از هر بار استفاده بشویید   سطوح و اشیانی را که فرد تحت مراقبت تان لمس  •
 

 استفاده از ماسک

 
ماسک غنر پزشیک    یاوله به رس یم برد، شما و سایر اعضای خانوار باید در مواقع زیر از ماسک پزشیک اگر فرد تحت مراقبت تان در ایز 

 که به خونی تهیه شده و اندازه ی صورت هست، استفاده کنید: 

 

ک با فردی که در ایزوله به رس یم برد •   به هنگام استفاده از فضای داخیل مشنر

 با فردی که در ایزوله به رس یم برد خصوصبه هنگام استفاده از فضای خارخی  •
 

آن ها باید به هنگام استفاده از فضای   باشند.  19- برخز از اعضای خانوار شاید در خطر بیماری یا پیامد های وخیم تر ناشی از کووید
ک یا فضای خارخی خصویص با فردی که در ایزوله به رس یم برد از ماسک پزشیک استفاده کنند.   داخیل مشنر

 

 سایر اقدامات پیشگیرانه ی فردی

 

اک گذاری اقالم شخیص با فرد تحت مراقبت  : از به اشنر
ً
  تان خودداری کنید، مثال

 

 حوله •

 کارد و چنگال و قاشق  •

 روتخنر  •

 مسواک  •

 غذا و نوشیدنز  •

ونییک  •  وسایل الکنر
 

به حفظ فاصله ی  تعامل کنید.  با فرد تحت مراقبت خود در فضای خارخی مانند حیاط خلوت خصویص یا بالکندر صورت امکان 
وی از توصیه های مربوط به استفاده از ماسک ادامه دهید.  ییک و پنر ز   فنر

 

  وقنر ممکن است پنجره را برای بهبود تهویه باز کنید. 

 



  

 5 

 

 کنید که فرد تحت مراقبت
ی

ک در حال رسیدگ  مشنر
ی

ل یا فضای زندگ ز  در منز
ی

تان در قرنطینه یا    اگر ممکن است به حیوانات خانیک

 ایزوله به رس یم برد. 

 

 نظافت و ضدعفونز کردن 

 

شواهد حایک از آن هستند که این  تا چه مدت بر روی سطوح مختلف زنده یم ماند.  19- ما به طور دقیق نیم دانیم که ویروس کووید
ز چند ساعت تا چند روز بر روی اشیاء ز نیم توان گفت که   و سطوح زنده بماند.  ویروس بسته به نوع سطح یم تواند بیر به طور یقیر

  نقش ایفا یم کنند.  19- سطوح آلوده تا چه حد در انتقال کووید

 

سطوح و اشیانی را که مورد تماس زیاد قرار دارند به  وقنر فردی بیمار در خانه است، استفاده از رویکردی محتاطانه پیشنهاد یم شود. 
ز و ضدعفونز کنی  د. این ها عبارتند از: طور مرتب تمنر

 

 توالت ها •
 صفحه کلیدها  •
ه های در  •  دستگنر
های پاتخنر  • ز  منر
ل •  تلویزیون های کننر
 لباس هایسبد •
 تلفن ها و تبلت ها •

 

سفید   ِان( هستند یا یک محلولآیاز ضدعفونز کننده های مورد تأیید برای سطوح سخت که دارای شماره ی شناسانی دارونی )دی
ر( از دستورالعمل ها  همیشه برای استفاده ی صحیح از سفیدکننده عفونز کردن استفاده کنید. رقیق برای ضد یکننده 

ُ
ل
ُ
 )ک

ی
ی خانیک

وی   کنید.   پنر

 

 برای موارد زیر استفاده کنید:  آن داخل در  یکی پالست  سهیک  با  مجزا  پدال ی زباله سطلاز 

 

 ماسک های پزشیک استفاده شده و سایر اقالم یکبار مرصف  •
 آلوده مانند ماسک های غنر پزشیکرخت های  •

 

  مراقبت از کودک

 

اک  مبتال است یا احتمال ابتالی او وجود دارد.  19- از کودگ مراقبت کنید که به کووید ممکن استشما  ز است از به اشنر اگر چنیر
ی کنید. برای مثال:  ل جلوگنر ز  گذاری وسایل آن ها با کودکان دیگر در منز
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 اسباب بازی •

 بطری  •

 ملحفه •

 پستانک  •
 

دیه به فرزند خود ادامه دهید چراکه مزایای سالمنر   در شنر مادر یافت نشده است.  یم باشد  19- ویروش که عامل کووید باید به شنر
  دارد.  او بسیاری برای 

 

ز  از ماسک استفاده کنند.  نبایدسال  2کودکان زیر   چنانچه:  ،نند سال ممکن است بتوانند از ماسک استفاده ک  5تا  2کودکان بیر

 

 تحت نظارت باشند •

 بتوانند ماسک را تحمل کنند  •

 بتوانند آن را روی صورت خود گذاشته و بر دارند  •
 

ایط  5کودکان بزرگنر از   موقعیت های مشابه بزرگساالن استفاده کنند.   یا سال باید از ماسک در رسی

 

ز عالئم و درخواست مراقبت پزشیک   زیر نظر گرفت 
 

 عالئم جدید یا بدتر شده در این افراد باشد:  تان بهحواس

 

 تان تحت مراقبت  فردِ  •

 افراد دیگر در خانوارتان  •

 خودتان •
 

ید. این عالئم عبارتند از:  911چنانچه فرد تحت مراقبت تان عالئم وخیم را بروز داد با   یا شماره ی اورژانس محیل خود تماس بگنر

 

 سخنر قابل توجه در تنفس  •
 ه درد یا فشار در سین •
 آغاز رسدرگیم جدید  •
  سخنر در بیدار شدن •

 

ل ز ک فرد تحت مراقبت تان شاید مجبور باشد برای استفاده از خدمات پزشیک، منز  مشنر
ی

ز شوید   را ترک کند.  تان  یا فضای زندگ مطمی 

او  ابتالیاست یا احتمال  19- تان مبتال به کووید بیمارستان اطالع داده اید که فرد تحت مراقبت و که به اعزام کننده ی آمبوالنس 

 وجود دارد. 
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ز به دنبال مراقبت های پزشیک از وسایل حمل و نقل عمویم    . نکنید استفادهدر صورت امکان برای رفیر

دورترین فاصله ی ممکن از راننده  دور در فرد بیمار باید در صندل عقب و  نفر سالم باید فرد بیمار را با خودرو انتقال بدهد.  یک  تنها 
 . باز بگذارید در صورت امکان و چنانچه انجام این کار امن یم باشد، همه ی پنجره های خودرو را  شیند. نب

 

ز شوید که همه ی رسنشینان ماسک پزشیک بر صورت دارند.  پزشیک که به   اگر ماسک پزشیک موجود نبود، از ماسک های غنر  مطمی 
 دازه ی صورت هستند، استفاده کنید. خونی تهیه شده و ان

 

 اگر فرد بیمار به راحنر نفس یم کشد باید از ماسک استفاده کند. 

 

 دوره ی قرنطینه ی شما
 

ید:   شاید الزم باشد که در قرنطینه قرار گرفته و خود را برای شناسانی عالئم بیماری زیر نظر بگنر

 

  وض فرد در حال ایزوله بوده اید این کار پس از آخرین روزی انجام یم شود که در معر  •

  مطابق با توصیه های مسئول سالمت عمویم محیل تان خواهد بود •
o واکسینه شده اید به مسئول سالمت عمویم محیل تان   19- اگر شما یا هر کدام از اعضای خانوارتان در برابر کووید

 اطالع دهید 
 

از   . باشند  متفاوت 19- دیکوو   برابر  در  خانوارتان یاعضا  از  کی  هر  یا   شما  ونیناس یواکس تیوضع به بسته است ممکن قرنطینه الزامات
وی کنید.  عمویِم دستورالعمل های مسئول سالمت    محیل خود پنر

 

 اگر عالئم بیماری در شما ظاهر شدند: 

 

 خود را دور از دیگران ایزوله کنید  •
ً
 فورا

 از ماسک پزشیک استفاده کنید  •
o  پزشیک که به خونی تهیه شده و اندازه ی صورت هست، استفاده کنید.  نبود، از ماسک غنر اگر ماسک پزشیک موجود 

ید • ز کننده ی خدمات سالمنر تان تماس بگنر  برای آگایه از دستورالعمل های بیشنر با مسئول سالمت عمویم محیل یا تأمیر

 :        Canada.ca/coronavirus      4397-784-833-1 برای اطالعات بیشنر
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