هب انم هستی بخش
داًشگاُ علَم پسشکی ٍخذهات بْذاشتی درهاًی ّرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

در هذت  14رٍز در هٌسل استراحت فرهائیذ ٍبا افراد تواس ًذاشتِ باشیذ .
لطفا هَارد ریل را رعایت فرهائیذ:
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تیوارتِ اًذاسُ وافی استزاحت وٌذ ٍ خَب تخَاتذ.
تیوار هاسه استفادُ وٌذ ٍضوا ًیش سهاى ًشدیه ضذى تِ تیوار
اس هاسىی وِ واهال دّاى ٍتیٌی ضوارٍ پَضاًذُ استفادُ ًوائی د
ٍجْت تزداضتي آى تٌذ هاسه راگزفتِ ٍهاسه راتیزٍى آٍریذ
ٍتالفاصلِ دست ّارا تطَئیذ.
تیواردر اتاق جذا وِ پٌجزُ تاس دارد یا تَْیِ َّای هٌاسة دارد
تواًذ.
اس حوام جذاگاًِ در صَرت اهىاى استفادُ ًوایذ.
ظزف غذا ٍلاضك ٍچٌگال تیوار هجشا تاضذ ٍجذا ضستطَ ضَد.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد IN-07-97
عنوان
ایرما ریحانی کارشناس پرستاری
تهیه کننده
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مهندس صفیه مظفری کارشناس بهداست محیط

تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

خانم دکتر براهیمی

کمیته آموزش به بیمار
زمستان1398
متخصص بیماری های عفونی
وگرمسیری

سوپروایزر
آموزش به
بیمار ایرما
ریحانی

منابع:
دستورالعمل کووید  19وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی

دٍست عسیس ،خَشحالین بیواری را شکست دادُ ٍبِ
سالهت از بیوارستاى هرخض شذیذ.

افزاد سالخَردُ ٍافزاد هثتال تِ تیواریْای هشهي للة،ریِ،ولیِ
ٍدیاتت را استیوار دٍر وٌیذ.
جْت تواس تا عزق ،تشاق ،خلظ،استفزاغ ،ادرار،هذفَع تیوار
اسدستىص پالستیىی یه تار هصزف استفادُ وٌیذ.
تة تیوار را رٍسی دٍ تار

وٌتزل ٍ ثثت ًوائیذ ٍ در صَرت

تاالرفتي تة تِ پشضه اعالع دّیذ.
ّز رٍس سغَحی وِ تیوار تا آى در تواس است هاًٌذ
حوام،تَالت ،تلفي ٍ دستگیزُ در ّا ٍ ..راتا ٍایتىس رٍساًِ تویش
ًوائیذ.

هخظَطا چغيدرَّ،یج،حبَبات،گَشت،هاّی،زعفراى ٍ اًَاع
فلفل.سیر،پیاز،پرتغال،کیَی،کلن،کذٍ،گَجِ فرًگی بخَریذ .

تیوار تِ هىاى ّای ضلَغ ٍ پزاسدحام ٍ هسافزت ًزٍد.
ضست ٍ ضَی دست ّا تا آب ٍ صاتَى ٍ ضذعفًَی تا الىل
هذاٍم اًجام دّیذ.
ولیِ دستوال ّای واغذی ،هاسه ٍستالِ ّای عفًَی تیوار را در

تیوار در خاًِ تحزن وافی داضتِ ٍ ٍرسش ويد تْتز است تِ
عثیعت رفتِ ٍدم ٍتاسدم عویك داضتِ تاضذ.
تا دٍستاى ٍ اعزافیاى تلفٌی صحثت وٌذٍ دًثال اخثار وزًٍا

سغل درب دار در اتاق ٍی لزار دادُ ٍ در دٍ ویسِ ستالِ تِ

ًثاضذ .

صَرت جذا جوع آٍری گزدد.

لثاس ّا ٍ هلحفِ ّا تیوار تا آب دهای  60تا  90درجِ تِ

وارّای هَرد عاللِ ٌٍّزی اًجام دّذ ،هَسیمی گَش

عَر هجشااس سایز لثاس ّا ضست ٍ ضَ دّیذ ٍدر آفتاب

،وتاب تخَاًذ ٍ اسفضای هجاسی ٍاخثار ًاگَار دٍر تاضذ.

خطه ًوائیذ.

دارٍّای ًسخِ ضذُ تَسظ پشضه راسزساعت تخَرد ٍحتی

ولیِ سغَح را

تا ٍایتىس یه دّن درصذ

(ّیپَولزیذ

وٌذ

اگز احساس تْثَد وزد دٍرُ درهاى را واهل وٌذ.

سذین ضذعفًَی وٌیذ (.عزس تْیِ ٍایتىس هٌاسة :تزای

دارٍّا تا هْز هتخصص عفًَی اس دارٍخاًِ هطخص ضذُ ،تْیِ

تْیِ یه لیتز اس ایي هحلَل 4(20ccلاضك غذاخَری ) اس

فزهائیذ.

ٍایتىس را تِ(980 ccتمزیثاهعادل  4لیَاى) آب سزد اضافِ

اگز تیوار ٍیا اعزافیاى اٍعالئن تة ،سزفِ ،تٌگی ى فس ٍسزدرد

ًوائیذ ایي هحلَل تزای  24ساعت لاتل ًگْذاری است.

داضتٌذ تِ تیوارستاى ٍاحذ تزیاص هزاجعِ ًوا یىد .

ٍایتىس ٍجَّز ًوه را ّیچگاُ هخلَط ًفزهائیذ .

یه ّفتِ تعذ اس هزخص ضذى در رٍسّای هطخص ضذُ تِ

جْت پیطگیزی اس واّص سیستن ایوٌی تیوار سعی وٌیذ

ولیٌیه هتخصص عفًَی جْت هعایٌِ هزاجعِ فزهائیذ .

تیوار در آراهص تاضذ .
غذای تیوار خَب پختِ ضَد ٍ اس هصزف گَضت،تخن هزغ

ًین پش خَدداری وٌیذ.
تِ تیوار هایعات گزم ٍآب فزاٍاى دّیذ ٍ جْت حفظ ایوٌی
تذى اس سثشیجات ٍ هیَُ جات تاسُ استفادُ وٌیذ.

اگز عالئن تیواری ضذت پیذا وزد سٍدتز اس یه ّفتِ تِ
تزیاصتیوارستاى هزاجعِ ًوائیذ.
ولیٌیه هتخصص عفًَی رٍسّای ضٌثِ ،دٍضٌثِ ٍچْار ضٌثِ
در تیوارستاى هی تاضذ.
شستي دست ،پیرٍزی برای ّوِ است بِ جس هیکرٍب ّا

