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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

  مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت

نکاتی از بهداشت فردی 

 91در مقابله با کووید 

 گروه آموزش سالمت

 99اردیبهشت 

وجوو     91  -ایده آل آن است که اجازه مالقات برای بیماران کووید         

نداشته باشد، ولی اگر مقدور نبو ، تعدا  عیا ت کنندگان  ر محو             

ایزوله شده اند را محدو  کنید، و  ر           91  -هایی که بیماران کووید   

خصوص نحوه استفا ه و  فع وسای  حفاظوت فور ی و رعوایوت                 

بهداشت  ست را تعبیه کنید تا مالقات کنندگان خوو  را آلوو ه                

 نکنند.

روش استفا ه از ماسک:  ستان خو  را تمیز و خشک کنید. ماسک         

را از نظر نقص ، سوراخ و پارگی بررسی کر ه، قسمت سفید ماسک             

را روی صورت گذاشته و قسمت باالی ماسک، لبه خمیده را محکم            

  ر اطراف بینی قرار  ا ه، و لبه پایینی زیر چانه شما قرار گیر . 

جهت خروج ماسک را فقط با لمس لبه ها ، بندها ، حلقه هوا و                  

نوارها جدا کنید. قسمت جلوی ماسک آلو ه را لمس نکونویود و                

فورا آن را  رون سط  زباله بگذارید) ر محیوطوهوای پوزشوکوی                 

احتمااًل سط  زباله مخصوص برای وسای  بیوشیمیایوی موانونود             

ماسک های استفا ه شده و  ستوکوو وجوو   ار پ. پوس از                    

  رآور ن ماسک ،  ستان خو  را یکبار  یگر بشویید .

 

 

 

 منابع:

) کرونا ویروس): ماسوک     91 –راهنمای پیشگیری وکنترل کوید  -

  9911های تنفسی، اسفند ماه 

 

- World Health Organization. Global surveillance for COVID-19 

disease caused by human infectin with the 2019 novel coronavirus. 

Interim guidance; 29 feb.2020. 

-http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-

assessment.html 

- http://www.cdc.gov/quarantine/quarantineisolation.html 
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 اقندامنات    عنونوان    به  آلودگی،  کاهش  و  پیشگیری  های  روش

 سنطنح    در  هنم   و  کوودگان خدمات   ارائه  سطح  در  هم  کلیدی

 در  پیشنگنینری     های  روش  مؤثرترین .شوند  می  مطرح  جامعه

 :شود می زیر موارد شامل جامعه سطح

 وضنوح   بنه   ها  دست  اگر :دست  بهداشت  مکرر  رعایت 

 بنه   اگر  و  الکلی  محلول  یک  از  استفاده  با  نیستود  آلوده

 صابون و آب از استفاده با آلوده هستود؛ وضوح

 بیوی و دهان چشم ها، لمس از پرهیز 

 و  عنطنسنه     پوشاندن  طریق  از  توفسی  بهداشت  رعایت 

 دفن    و  کاغنیی  دستمال داخل یا و بسته آرنج با  سرفه

 استفاده از پس بالفاصله کاغیی بهداشتی دستمال

 توفسنی   عالئم  که صورتی در جراحی ماسک از  استفاده 

 ماسک برداشتن از بعد ها دست شستن و دارید

 عنالینم    کنه   افرادی  از  متری  یک  حداقل  فاصله  رعایت 

 توفنسنی  

 .دارند

 

دقت شود استفاده از ماسک برای افراد عادی توها در 

صورت داشتن عطسه و سرفه توصیه شده است یعوی 

با هدف جلوگیری از آلوده کردن دیگران، آن هم با 

 N95استفاده از ماسک جراحی نه ماسک   

این اقدامات احتیاطی برای پرسنلی که از بیمواران موبوتوال بوه                 

مراقبت می کنند، شام  استفا ه مناسو  از           91  -بیماری کووید 

وسای  حفاظت فر ی) گان،  ستکو، ماسک جراحی و حوفوا              

چشم )عینک یا محافظ صورتپپ است که خو  شام  انوتوخوا                  

وسیله حفاظتی مناس  و آموزش  ر خصوص نحووه گوذاشوتون،         

 بر اشتن و  فع این وسای  می باشد.

به طور خاص، هنگام انجام روش هایی که تولید ذرات ریز             

ترشحات راه هوایی می کنند )مثال لوله گذاری  اخ                

تراشه یا لوله گذاری نای، تهویه غیر تهاجمی،                      

تراکئوستومی، احیای قلبی ریوی، تهویه  ستی قب  از لوله          

گذاری، برونکوسکوپیپ، کارکنان مراکز بهداشتی  رمانی          

باید از ماسک های تنفسی خاص )رسپیراتور یا همان                

، یا استاندار های معا ل آنهاپ،      N95  ،FFP2ماسک های   

محافظ چشم،  ستکو و گان استفا ه کنند، و اگر گان              

استفا ه شده  ر برابر مایعات مقاوم نباشد، بایستی پیو             

 بند نیز استفا ه گر  .

 


