دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در اﻧزوا ﻣﺳﺗﻘر در ﺧﺎﻧﮫ ﻗرار دارﻧد
ﻗـرﻧطﯾﻧﮫ ھـﻧﮕﺎﻣﯽ اﺳـﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـود ﮐﮫ ﺷـﺧص ﻋـﻼﺋـم ﺑﯾﻣﺎری دارد وﻟﯽ ھـﻧوز ﻣـﺷﺧص ﻧﺷـده اﺳـت .ﺟـداﺳـﺎزي
زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت در ﺑدن ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد.
رﺋﯾس اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﺳت ﻣﺟﺎز اﺳت طﺑق ﻣﺎده  12ﻗﺎﻧون
ﻗﺎﻧون اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی واﮔﯾردار

ﺟداﺳﺎزی:
اﻓـرادی ﮐﮫ ﻣﺷﮑوک ﺑـﮫ ﻋـﻔوﻧـت  COVID-19ھﺳـﺗﻧد و ﯾﺎ آزﻣـﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺗـﺄﯾﯾد ﺷـده اﻧـد و ﻧﯾﺎزی ﺑـﮫ اﻗـﺎﻣـت در
ﺑﯾﻣﺎرﺳـﺗﺎن ﻧـدارﻧـد  ،ﺑـﺎﯾد در ﺧـﺎﻧـﮫ ﺧـود ﻣـﻧزوي ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧـﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗـوﺳـط وزارت ﺣـﻔﺎظـت از ﻣـردم و ﻣـدﯾرﯾت
اﺿطراری ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت  ،ﺟدا ﺷوﻧد.
در ﺷــروع اﻧــزوا در ﺧــﺎﻧــﮫ  ،ﻣــوارد زﯾر ﺗــوﺳــط ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻣــراﻗــﺑت ھــﺎی اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ) ١٧٠٠ﭘــزﺷﮑﺎن ﺗــﻣﺎس
ﻟﮑﻧﺎواﮐﺗﯾن در ﺗﻣﺎس( ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود:
▫ ﻣــﺗﺧﺻص ﺑﮭــداﺷــت و درﻣــﺎن اطــﻼﻋــﺎت دﻗﯾق در ﻣــورد ﻣﺳﯾرھــﺎی ﻋــﻔوﻧــت و ﻋــﻼﺋــم ﻋــﻔوﻧــت
 COVID-19را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .اطﻼﻋﺎت را ﻣﯽ ﺗوان در وب ﺳﺎﯾت اداره ﮐل ﺑﮭداﺷت ﻧﯾز ﯾﺎﻓت.
▫ ﺗــﻣﺎس و آﻟــودﮔﯽ ﺣﺗﯽ ﺑــوﺳﯾﻠﮫ ﻗــطره اب از ﺑﯾﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳــت ﺳــراﯾت ﮐﻧد .اﯾن ﺑــدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳــت ﮐﮫ
ھـﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓـرد آﻟـوده ﻋـطﺳﮫ ﮐﻧد  ،ﺳـرﻓـﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺧـود را ﺑـﺧورد  ،ﺧـطر ﺷﯾوع وﯾروس وﺟـود
دارد و ﻓـرد ﺳـﺎﻟـم اﯾن ﻗـطرات را اﺳـﺗﻧﺷﺎق ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ روی دﺳـﺗﺎن ﺧـود ﻓـرود ﻣﯽ آﯾد و ﺳـﭘس ﺑـﮫ ﭼـﺷم ،
ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھﺎن ﺧود ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧد.
▫ اﺛـر ﻣـﺗﻘﺎﺑـل اﮔـر ﺗـﻌﺎﻣـل ﺑـﺎ دﯾﮕران اﺟـﺗﻧﺎب ﻧـﺎﭘـذﯾر اﺳـت  ،ﺑﯾﻣﺎر ﺑـﺎﯾد ﺑـﮫ ﺑﮭـداﺷـت دﺳـت دﻗـت ﮐﻧد و در
ﺻـورت ﻣﮑرر ﺳـرﻓـﮫ ﯾﺎ ﻋـطﺳﮫ  ،ﻣـﺎﺳﮏ ﺻـورت را ﺑـﭘوﺷـد .اﮔـر ﻣـﺎﺳﮏ ﺻـورت در دﺳـﺗرس ﻧـﺑﺎﺷـد ،
ھـﻧﮕﺎم ﺳـرﻓـﮫ ﯾﺎ ﻋـطﺳﮫ  ،دھـﺎن و ﺑﯾﻧﯽ را ﺑـﺎ ﯾﮏ ﺑـﺎﻓـت ﺑـﭘوﺷـﺎﻧﯾد .ﺑـﺎﻓـت ﺑـﺎﯾد ﺑـﻼﻓـﺎﺻـﻠﮫ ﭘـس از اﺳـﺗﻔﺎده در
ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ رﯾﺧﺗﮫ ﺷود و دﺳت ھﺎ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
•

ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در اﻧـزوا ﻗـرار دارد ﺑـﺎﯾد در ﺧـﺎﻧـﮫ ﺑـﻣﺎﻧـد وﺗـﺎ اﻧـﺟﺎ ﻛـﮫ ﻣـﻣﻛن اﺳـت ﺑـﺎ ﺗـﻌداد ﻛـﻣﻲ از اﻓـراد
ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
▫ ﺷـﺧص در اﻧـزوا ﻧـﺑﺎﯾد ﺧـﺎﻧـﮫ را ﺗـرک ﮐﻧد ﻣـﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻻزم ﺑـﺎﺷـد  ،ﺑـﮫ ﻋـﻧوان ﻣـﺛﺎل ﭘـس از ﻣـﺷﺎوره ﺑـﺎ
ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی اوﻟﯾﮫ  ، ١١٢ / (+٣٥٤ ٥٤٤ ٤١١٣) ١٧٠٠ /ﺑـﮫ دﻧـﺑﺎل ﺧـدﻣـﺎت ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی
ﺑﮭـداﺷـﺗﯽ ﻻزم ﺑـﺎﺷﯾد .ﻣـﻌﺎﯾﻧﺎت ﻣـﻌﻣول ﭘـزﺷﮑﯽ ﯾﺎ دﻧـداﻧـﭘزﺷﮑﯽ  ،ﺣـﺿور در ﻓﯾزﯾوﺗـراﭘﯽ ﯾﺎ ﻣـراﺟـﻌﮫ ﺑـﮫ
ﻣـﺗﺧﺻﺻﺎن ﭘـزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑـﮫ وﯾروس  COVID-19رﺑطﯽ ﻧـدارﻧـد ،ﺣﺗﯽ اﻻﻣﮑﺎن اﻧـﺟﺎم ﻧـدھـد  .در ﺣـﺎﻟﯽ
ﮐﮫ در اﻧـزوا ﻗـرار دارﻧـد  ،ﻣـراﻗـﺑﺗﮭﺎی اﺳـﺎﺳﯽ ﭘـزﺷﮑﯽ ﺑـﺎﯾد رﻋـﺎﯾت ﺷـود .و ﮐﻠﯾﮫ اﯾن ﺧـدﻣـﺎت ﺑـﺎﯾد دوﺑـﺎره
ﺗﻧظﯾم ﺷـود .در ﺻـورت ﺑـروز ﺑﯾﻣﺎری )ﺑـدﺗـر ﺷـدن ﺑﯾﻣﺎری  COVID-19ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری دﯾﮕر( ﯾﺎ ﺣـﺎدﺛـﮫ
ﺣﯾن اﻧـزوا و وﻗـوع ﻣـراﻗـﺑت ﭘـزﺷﮑﯽ ﻻزم اﺳـت  ،ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑـﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﻣـراﻗـﺑت ھـﺎی اوﻟﯾﮫ ﺗـﻣﺎس ﻣﯽ
ﮔﯾرد  / (+٣٥٤ ٥٤٤ ٤١١٣) ١٧٠٠ ،ﯾـﺎ  ١١٢ﺑـﺎﯾد ﺑـﮫ ﻧﯾﺎز ﭘـﺎﺳـﺦ دھـﻧده اطـﻼع دھـد .ﺑـرای اﺣﺗﯾﺎط
ھـﺎی ﺟـداﺳـﺎزی اﯾن اﺟـﺎزه ﻣﯽ دھـد ﺗـﺎ ﭘـﺎﺳـﺦ دھـﻧده اﻗـداﻣـﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻻزم را ﺑـرای ﮐﺎدر ﭘـزﺷﮑﯽ درﮔﯾر
در ﻣراﻗﺑت اﻧﺟﺎم دھد  ،اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻻزم را ﻧﺑﺎﯾد از دﺳت داد.

در ﻣراﻗﺑت اﻧﺟﺎم دھد  ،اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻻزم را ﻧﺑﺎﯾد از دﺳت داد.
▫ ﯾﮏ ﻓرد در اﻧزوا ﻧﺑﺎﯾد ازﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .او ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧدﻣﺎت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ،ﺑﺎﺷد و ازﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺷﺧﺻﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد اﮔر او و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧواده او
ﻗﺎدر ﺑﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد از اﻣﺑوﻻﻧس اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﺑﺎﺗﻣﺎس ﺑﮫ ٢١١/ (+٣٥٤ ٥٤٤ ٤١١٣) ١٧٠٠
▫ ﯾﮏ ﻓرد ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و ﯾﺎ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﺑرود .ﮔواھﻲ ﯾﭘزﺷﮑﯽ از ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ
ﻣراﻗب اوﻟﯾﮫ ﻣﻣﻛﻧﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص در ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن دﺳﺗور داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ
ﮐﺎرﻣﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧزوا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﻣﺟدداً ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھد )ﺣداﻗل ١٠
روز ﭘس از رﻓﻊ ﺗب( ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
▫ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺑﺎﯾد در ھﯾﺞ ﮔردھﻣﺎﯾﻲ ﺷرﻛت ﻛﻧد ،ﺧواه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻛﺎر ،ﺧﺎﻧوادة و ﯾﺎ زﻧدﮔﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل :ﺟﻠﺳﺎت ﮐﺎری ،ﮔرد ھم اﺋﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺟﻠﺳﺎت ﻣذھﺑﻲ  ،ﺗﺷﯾﻊ ﺟﻧﺎزه ،ﺗﻣرﯾن ﮔروه ﮐر
و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻧﺳرت ھﺎ.
▫ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣرﻛز ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام  ،اﺳﺗﺧر ،ﺗﺋﺎﺗر ،ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻣرﮐز ﺧرﯾد ،و ﯾﺎ ﺟﺎھﺎﺋﻲ ﻛﮫ ﻣردم دور ھم
ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷوﻧد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد.
▫ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﻟوازم ﺿروی ﺧودش از ﻗﺑﯾل داروﺧﺎﻧﮫ ،ﻓروﺷﮕﺎه ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،اداره ﭘﺳت ،ﺑﺎﻧك
ﺑرود.
▫ ﺑﯾﻣﺎرﻧﺑﺎﯾد در اﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺷﺗرک زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻣﺎﻧد،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل؛ راه ﭘﻠﮫ ھﺎ ،اﺗﺎق رﺧﺗﺷوﯾﯽ ،و
ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺣﯾﺎط ﻣﺷﺗرک  /ﻣﻧﺎطق ﻓﺿﺎی ﺑﺎز.
▫ ﺑﯾﻣﺎرﻣﻣﻛن ﻧﯾﺳت ھﻧﮕﺎم اﻧزوا از ﻣﮭﻣﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻛﻧد.
▫ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑن ﯾﺎ ﺣﯾﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرود .اﮔر اﻓراد دﯾﮕری در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،
ﺑﯾﻣﺎر ﻗﺑل از ﻟﻣس دﺳﺗﮕﯾره در و ﯾﺎ ﻏﯾره ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﮫ داﺧل آن ﺑرود و ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد.
▫ ﺑﯾﻣﺎر ﻣ ﯽ ﺗ و ا ﻧ د ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑدون ﻛﻣك از ﺷﺧص دﯾﮕري ﻛﺎرھﺎي ﺷﺧﺻﻲ ﺧودش
اﻧﺟﺎم دھد  ،ﻣﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﺷﺧص دوم ﺧودش در ﺗﺣت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﺎ اﻧزوا ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﯾﮕران
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾك داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل دراﯾو ﺗرو)ﺧرﯾد از داﺧل ﺧودرو(
▫ ﻓردی ﮐﮫ در اﻧزوا ﻗرار دارد ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺻورت ﺗواﻧﻣﻧد ﺑودن ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ را ﺑﯾرون ﺑﮑﺷد  ،اﮔر
در ﺧﺎﻧﮫ ﻛﺳﻲ دﯾﮕری وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد .ﻓرد ﻣﻧزوی اﮔر اﺣﺗﻣﺎل دارد در
آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،او ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﯾﺎ ﺣﺗﻣﺎ از دﺳﺗﻣﺎل
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد،وﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن دﺳﺗﮭﺎ ﻗﺑل و ﺑﻌد
از ﺑﺎز ﮐردن زﺑﺎﻟﮫ  /اﺗﺎق زﺑﺎﻟﮫ و ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎﯾد از اﻟﮑل  ٪٧٠و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ھر ﺷﯾﺋﯽ.
•

اﻧزوا در ﺣﺎﻟت اﯾده آل ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی اﺳت .ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده  /ﮔروھﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﯾﮑﺳﺎن ﻗرار
دارﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﮐﻧﺎر ھم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد .اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﺳﻼﻣت ھﺳﺗﻧد  ،ﺑﺎﯾد ارﺗﺑﺎط را ﺑﮫ
ھﻣﺎن اﻧدازة ﺑﺎ ﻓرد دارای ﻋﻼﺋم ﻣﺣدود ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از ﺑﯾﻣﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾش از  1ﻣﺗر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﺷﺧص دﯾﮕری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺷود  ،زﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ دﯾﮕران در ﺧﺎﻧﮫ را طوﻻﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد.
▫ ﺑﻧﺟرة ھﺎ در ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﺎﯾد ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و ﺣﻣﺎم.
▫ ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺷﺗرک و ﺳطوح در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻣﯾز ،ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗﮫ ﯾﺧﭼﺎل و ﻓرﯾزر ،ﺳوﺋﯾﭻ ﻧور و
دﺳﺗﮕﯾره.
▫ ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﻣﺣﯾط او  ،دﺳت را ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

▫ ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﻣﺣﯾط او  ،دﺳت را ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
▫ ﺷﺳﺗن دﺳت و ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺷﺳت ﭘس از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر و ﯾﺎ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺧود را.
)دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت دﺳت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻋﻔوﻧت را در اداره وب ﺳﺎﯾت ادارة
ﺑﮭداﺷت.
▫ دﺳﺗﻣﺎل ھﺎﺋﯾﻛﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای ﭘوﺷش ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐردن ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد از در ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ
ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﭘس از آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺳطل ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ دور اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود.

▫ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳﺗﻲ ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻣرﺗب در دﺳﺗرس ﻣﺣﯾط ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد.
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕر اﻓرادﺑﺎﯾد ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﺑﯾﻣﺎر در اﻧزوا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت
در ﻣوارد ﺿروری ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺷﺧﺻﯽ در ﺧﺎﻧﮫ در ﺣﺎل اﻧزوا ﺑﺎﺷد ،
ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ھﻣﺎن ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد در ﺗﺣت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﺑﺎ اوﻟﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎر در
اطراﻓﺷﺎن ﺑودﻧد.

•

▫

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐل اﻋﺿﺎي ﺧﺎﻧﮫ در اﻧزوا ﯾﺎ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد  ،دوﺳﺗﺎن و ﻧزدﯾﮑﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در
ﻣوارد ﺿروری ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد و ﺧرﯾد را ﺟﻠو در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕذارﻧد.

▫

اﮔر ﺧدﻣﺎت ﺗﺣوﯾل ﻏذا و ﺳﺎﯾر ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد  ،از اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﯽ ﺗوان در
طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
⁃

•

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ھر ﮐس در اﯾﺳﻼﻧد
ﻗرﻧطﺑﻧﮫ ﻣﯾﺷود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد ) + ٣٥٤٥٨٠١٧١٠ﺑراي
ﺷﻣﺎرة ھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ( ﯾﺎ ﺑﺻورت اوﻧﻼﯾن ﺑﮫ اﯾن وﯾب ﺳﺎﯾت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد www.
 1717.isدر آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد  ،از آﻧﮭﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﮕﯾرﯾد و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻛﺳﻲ ﺑطور ﻣطﻣﺎن وﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﻛﻧﯾد .ﺗﻠﻔن راھﻧﻣﺎ  ٢٤/٧راﯾﮕﺎن اﺳت .

▫

اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ھﻣﺎن ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد در ﻣدت ﺑﯾﻣﺎری ﺧود
ﺷﺧﺻﻲ را ﻓراھم ﻛﻧد .از ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﺗرﺷﺣﺎت )ﻣﺧﺎط  ،اﺳﺗﻔراغ  ،ﻣدﻓوع و ﻏﯾره(
ﺧودداری ﮐﻧﯾد .در ﺻورت اﺟﺗﻧﺎب از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺗرﺷﺣﺎت  ،دﺳﺗﮑﺷﮭﺎی ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف را
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد اﺳت.

▫

ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﻣﺣﯾط او  ،دﺳت را ﺑﺎﯾد ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣﺎس از ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺑطور روزاﻧﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ،از طرﯾق
ﺗﻠﻔن ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾد در ﻣدت زﻣﺎن اﻧزوا.

▫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد روزاﻧﮫ دﻣﺎی ﺑدن ﺧود را اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﻧد و ﺿﺑط ﮐﻧد.
▫ اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﺣﺎل او و ﻋﻼﻣﺗﮭﺎ ﺑدﺗر ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾد ﺑراي راھﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه

▫ اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﺣﺎل او و ﻋﻼﻣﺗﮭﺎ ﺑدﺗر ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾد ﺑراي راھﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﻣﺣل ﺧود و ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن اﯾن ﺷﻣﺎره ) ١٧٠٠ﺑﺎ ﺧطوط اﯾﺳﻠﻧدي( ﯾﺎ  +٣٥٤٥٤٤٤١١٣ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﻧد.
▫ اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ﺗﺣت اﻧزواﺑﺎﺷد و ﺑﮫ طور ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺟدي ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻣﺑوﻻﻧس ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد  ،ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ، ١١٢ﺑﺎﯾد ﺳوء ظن ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﻋﻔوﻧت  COVID-19روﺷن ﺷود.
ﺟدا ﺳﺎزی COVID_19ﺗوﺳط ﯾﮏ دﮐﺗر ﺑﺎﯾد ﺗﺂﯾﯾد ﺷود ھﻧﮕﺎﻣﯾﻛﮫ اﯾن دو ﻣﻌﯾﺎر زﯾر رﻋﺎﯾت ﺷدة
اﺳت:
ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد  ١۴روز از ﺗﺎﯾﯾدش ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮫ COVID_19ﺑﮕذرد .
•
و
ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎر ﺑرای ﺣد اﻗل 7روز راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷد.
•

اﮔر ﺷﮏ و ﺗردﯾد در ھر اﯾن دو ﻣورد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺗﮑراری ﺑرای
 COVID-19ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ اﻧزوا ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﭘس از دوره اﻧزوا ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد در دوره ﻧﻘﺎھت ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای او ﺧطر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد دوری ﮐﻧد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت .ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت و ﺷﺳﺗن
دﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.

 ١٣ﻣﺎرس ٢٠٢٠

