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خواننده گرامي اين راهنما به منظور آمادگي جهت مقابله و مواجهه با بيماري شديد تنفسي ناشيي ا وورونيا
ويروس تهيه شده است .در صورتي وه شما و/يا يكي ا اعضاي خانواده مشكوك به ابتالء به ايين بيمياري
است ،ضروري است وه محتوي اين برگه آمو شيي را بيد ت ملاه يه و آا را بكارببنيدد .بكاربسيتن اصيو
حفاظت فردي وه در طي اين برگه آمو شي عرضه مي شود ،به واروناا ارائه وننده خدمات سالمت در سيل
وشور :اعم ا و ارت بهداشت تا بيمارستاا ها،مراوز سالمت جام ه و ولينيك هاي خدمات درمياني در ونتير
و مقابله با بيماري ومك مي نمايد.
وورونا ويروس ويروس وشنده جديدي ا خانواده سارس وه براي اوهين بار ا خاور ميانه گزارش شد
(Respiratory Syndrom Middle Eastعربستاا واردا ) اين ويروس وه به نام ووروناويروس ناميده مي
شود  4گروه اصلي به نام هاي آهفا  ،بتا  ،گاما ودهتا دارد .اين ويروس به تدريج به اره اروپا وافريقا ا
جمله عربستاا  ،اردا  ،تونس  ،لر  ،امارات متحده عربي  ،انگلستاا  ،فرانسه وايتاهيا راه يافت .احتما
ابتالء وودواا بيشتر است  ،ويروس ا را هوا  ،به وسيله علسه وسرفه تماس فردي مانند همس وردا يا
دست دادا  ،بوسيدا و يا تماس با ترشحات و ماي ات بدا فرد آهوده انتقا مي يابد
شستن مداوم دست ها ورعايت بهداشت فردي  ،تنها راه مبارزه با ويروس مرگ آوري است كه تا كنون تلفات زياادي در
جهان وبرخي از كشور هاي منطقه خاورميانه بر جاي گذاشته است  ،ويروسي كه تا كنون نه واكسن دارد نه داروإإإإ

 تعاريف:

 تعريف بيمار مشكوك به كورونا ويروس
 .1هر فرد بيمار كه بدليل بيماري تنفسي تب دار نياز به بستري در بيمارستان دارد :

 سابقه سفر كشورهاي عربي جنوب خليج فارس در دوهفته اخير سابقه تماس با بيمار مشکوک یا قطعي مبتال به كرونا ویروس در دو هفته اخير سابقه تماس با مسافریني كه طي دو هفته اخير از كشورهاي عربي جنوب خليج فارسبازگشته اند.
 سابقه مصرف لبنيات غير پاستوریزه و گوشت نيم پخته شتر و تماس با گوشت خامیا ترشحات بدن یا ذبح آن
 .2فردي كه جزء كادر درماني یا بستگان باشد:
-

بروز بيماري تنفسي شدید (مستلزم بستري) در پرسنلي كه در بخشي كه بيمارتنفسي در آن
بستري بوده است كارمي كرده است (حتي اگر بطور مستقيم از بيمار تنفسي مراقبت ننموده
باشند)
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-

بروز بيماري در خانواده یا گروهي از افراد كه در زمان یا مکان مشخصي با هم بوده اند)خوشه
و در عرض  2هفته تعدادي از آنها( بيشتر از  2نفر )به بيماري تنفسي = (CLUSTERبيماري شدید
(مستلزم بستري) مبتال شده باشند.

 تماس نزديک:

هركسي كه از بيمار مراقبت نموده باشد ،اعم از پرسنل بهداشتي درماني یا اعضاء خانواده بيمار ،و یا
هركس كه تماس فيزیکي نزدیک مشابه( مکالمه چهره به چهره بيش از  15دقيقه ،دست دادن ،
روبوسي مخصوصا در فاصله نزدیک زیر 1متر بدون استفاده از ماسک مناسب )با بيمار داشته
باشد.
هركسي كه با بيمار قطعي و یا محتمل( درحاليکه بيمار عالمت دار بوده است )درمکان بسته مشترک
حضور داشته باشد( اعم از اینکه زندگي كند و یا براي مالقات درآن مکان حضور یافته باشد).
 راه انتقا ل:
راه انتقال دقيق این ویروس مشخص نشده است اما به نظر مي رسد از راه قطرات تنفسي و ترشحات بدن قابل
انتقال باشد.هم چنين احتمال مي رود كه تماس با بزاق و ترشحات بدن شتر ومصرف شير غير پاستوریزه آن
حيوان باعث بيماري گردد.
به مراتب از بيماري  MERSواگيري فرد به فرد در بيماري آنفلوانزا و سرماخوردگي كمتر است اما در تماس
هاي نزدیک خانگي و بيمارستاني ممکن است به افراد دیگر منتقل شود.

روش پيشگيري و كنترل عفونت:
 ايزوالسيون بيمار در منزل:
ایزوالسيون به معناي جداسازي و محدود نمودن فعاليت هاي فرد بيمار مبتال به یک بيماري واگيراز سایر
افرادي است كه بيمار نمي باشند.
 قبل از این كه توصيه به ایزوالسيون بيمار در منزل نمایيد ،بایستي با طرح سواالت ذیل مناسب بودن
منزل بيمار را بررسي نمایيد:


منزل بيمار بایستي داراي توالت و روشویي سالم باشد .در صورتي كه بيش از یک دستشویي درمنزل
بيمار موجود است  ،بایستي یکي از آن ها به بيمار اختصاص یابد .بيمار بایستي جدا از سایرین درتخت
خود و ترجيحاً در اتاق منحصر به خود استراحت نموده و زندگي كند.



حداقل وسایل اساسي جهت آسایش و آرامش بيمار( تلفن ،آب گرم و سرد و  )...بایستي در دسترس او
باشد.



جهت مراقبت بيمار و تامين نيازهاي اوليه  ،غذایي و دارویي بيمار بایستي فردي آگاه از خانواده كه
قابليت و توانایي پي گيري دستورات درماني را دارد،عهده دار مسووليت شود.
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 در صورت احراز شرایط فوق ،دستورالعمل هاي ذیل بایستي ارائه شود:

 توصيه ها به بيمار:


در منزل ،خود را از سایرین جدا نمایيد .بایستي در اتاقي مجزا و جدا از سایر اعضاي خانواده به سر
برید و در صورت امکان از توالت  ،حمام و دستشویي جداگانه استفاده نمایيد.



قبل از این كه براي ویزیت نزد پزشک خود بيایيد ،حتماً پزشک خود را مطلع نمایيد.

جهت تعيين وقت و قبل از حضور در مطب ،درمانگاه ( در صورت امکان) و در غير این صورت ،فوراً در بدو
ورود به كادرارائه كننده خدمات سالمت اطالع دهيد كه " ممکن است شما مبتال به عفونت  MERS-CoVباشيد.
این اقدام شما ،از احتمال خطر سرایت بيماري به سایر افراد مي كاهد.


ماسک جراحي بزنيد.

در صورتي كه در اتاقي مشترک با سایر افراد سالم بسر مي برید و هنگام مالقات با پزشک و سایر كادر ارائه
كننده خدمات سالمت  ،ماسک جراحي بزنيد.
در منزل  ،در صورتي كه شما نمي توانيد ماسک بزنيد ،سایر افرادي كه با شما در یک اتاق مي باشند بایستي از
ماسک استفاده نمایند.


در هنگام عطسه و سرفه جلوي دهان و بيني خود را بگيرید.

در هنگام عطسه و سرفه جلوي دهان و بيني خود را با دستمال محافظت نمایيد و یا در قسمت جلوي آستين خود
(با خم كردن آرنج) عطسه و سرفه نمایيد .دستمال مصرف شده را سریعاً پس از استفاده در سطل آشغال داراي
كيسه محافظ انداخته و فوراً دست خود را با آب و صابون شسته و یا با محلول ضد عفوني با بنيان الکلي ضد
عفوني نمایيد.



رعایت بهداشت دست را بنمایيد.
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به صورت مکرر دست خود را با آب و صابون ضد ميکروبي بشویيد .در صورت فقدان آب و صابون ضد
ميکروبي و نيز در صورتي كه دست هاي یتان به صورت واضح كثيف نمي باشد ،از محلول ضد عفوني دست با
بنيان الکلي استفاده نمایيد .از تماس دست هاي آلوده خود با چشم ها ،لب  ،بيني و دهان اجتناب نمایيد.


ازبه اشتراک گذاري وسایل خانگي خودداري نمایيد.

از مصرف ظروف غذاخوري ،ليوان ها ،فنجان ها ،حوله ها ،رختخواب و وسایل خواب و ...به صورت مشترک با
سایر اعضاي خانواده اجتناب نمایيد .در صورت استفاده ،براي رعایت بهداشت آن ها را كامالً با آب گرم و مواد
شوینده بشویيد.


ازدست دادن وروبوسي كردن با اعضاي خانواده و سایرین خود خودداري نمایيد .



از خروج از منزل و رفت و آمد به مکان هاي عمومي خودداري نمایيد.



بعد از پایان نشانه ها و تایيد عدم ابتالء به بيماري توسط پزشک معالج خود تا  24ساعت در ایزوله
باقي بمانيد..

 برا ي همراهان  /مراقبين بهداشتي درماني :
 در صورت مراقبت از فرد بيمار در منزل  /مشکوكي كه به لحاظ ابتالء به  MERS CoVبررسي شده
است:


مطمئن شوید كه كامالً دستورالعمل هاي پزشک معالج را درک نموده و قادر به پي گيري و ارائه آن ها
در مورد داروه و مراقبت بيمار مي باشيد .شما بایستي نيازهاي فردي بيمار ( داروها ،مواد غذایي و )...
وي را فراهم نمایيد.



تعداد مراقبين بيمار را به حداقل برسانيد.



سایر اعضاي خانواده بایستي در جاي دیگري اقامت نمایند .در غير این صورت بایستي اتاق و
دستشویي و حمام آنها از یکدیگر مجزا باشد.



مالقات كنندگان و مهمانان خانواده را ممنوع نمایيد.



افراد سالمند  ،افراد با شرایط خاص نظير كساني كه دچار بيماري هاي ایمينوساپرسيو( مصرف
كورتون طوالني)  ،شيمي درماني  ،بيماري مزمن قلبي ،ریوي ،كليوي  ،كبدي ،دیاليزو دیابت به ویژه
دیابت كنترل نشدهمي باشند را از بيمار جدا نمایيد.



از تهویه مناسب اتاق مطمئن شوید  .پنجره اتاق بيمار باز باشد.



در صورتي كه با ترشحات بدن ،خون یا مایعات بدن بيمار نظير( عرق ،بزاق ،خلط ،مخاط بيني  ،مواد
مستفرغه ،ادرار یا مدفوع بيمار مواجهه دارید از ماسک جراحي یک بار مصرف ،گان و دستکش استفاده
نمایيد .از سالمت پوست دست خود( عدم وجود سوختگي تازه ،درماتيت تماسي درمان نشده مطمئن
شوید).

.i

گان  ،ماسک جراحي و دستکش یک بار مصرف استفاده شده را در سطل آشغال انداخته و از مصرف
مجدد آن ها اجتناب نمایيد .
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.ii

پس از در آوردن گان  ،ماسک جراحي و دستکش یک بار مصرف خود ،فوراً دستهایتان را با آب و
صابون بشویيد.


دست هاي خود را مکرراً در طي شبانه روز و كامالً با آب و صابون بشویيد .در صورت عدم دسترسي
به آب و صابون و اگر دستهاي شما به صورت واضح آلوده و كثيف نيست،از محلول هاي ضد عفوني
دست با بنيان الکلي نيز مي توان استفاده نمود .



از استفاده مشترک ظروف غذاخوري( ليوان ،فنجان ،قاشق و چنگال ،بشقاب و  )...و رختخواب و وسایل
خواب با فرد مشکوک به ابتالء به  MERS Covاجتناب نموده  .ظروف و وسایل خواب مرتبط به فرد
بيمار /مشکوک را پس از استفاده به صورت كامل با آب گرم و مواد شوینده بشویيد.



سطوحي كه جهت استفاده مورد تماس مکرر واقع مي گردند ،نظير دستگيره درب اتاق  ،كليد روشنایي،
دستشویي ،حمام ،پيشخوان  ،ميز  ،كمد پاي تخت بيمار /فرد مشکوک ،توالت  ،حمام و وسایلي مانند تلفن
را به صورت روزانه تميز نمایيد .در صورت آلودگي سطوح با خون ،مایعات ( ادرار ،مدفوع و یا
ترشحات بدن بيمار طبق مراحل ذیل آن ها را تميز و ضد عفوني نمایيد:

.i

قبل از تميز نمودن سطوح گان و دستکش یکبار مصرف بپوشيد.

.ii

از ضد عفوني كننده هاي خانگي استاندارد موجود در بازار یا محلول وایتکس رقيق شده( یک قاشق غذا
خوري از مایع وایتکس به  4ليوان آب بيفزایيد) استفاده نمایيد .براي توليد مقادیرزیادتر ،ربع ليوان از
محلول هيپوكلریت سدیم  1/0درصد را به  11ليوان آب بيفزایيد.


.i

البسه كثيف را كامالً بشویيد:
لباس ها و ملحفه هایي را كه آلوده به خون ،ترشحات و یا مایعات بدن بيمار است را فوراً تعویض
نموده و بشویيد.

.ii

قبل از تعویض لباس ها و ملحفه هاي آلوده ،گان و دستکش یکبار مصرف بپوشيد .پس از درآوردن
گان و دستکش  ،دست هاي خود را با آب و صابون كامالً بشویيد.

.iii

البسه و ملحفه هاي كثيف را در درجه اي از ماشين كه بيشترین زمان شستشو و آبکشي را داشته و
آنها را كامالً خشک مي نماید ،مورد شستشو قرار دهيد.


دستکش ،گان و ماسک مورد استفاده و مصرف شده در كيسه زباله ي مجزا از سایر پسماندهاي
خانگي جاي داده وسپس در داخل سطل آشغال كلي خانه بيندازید .بعد از جابجایي پسماندها حتماً
دستان خود را با آب و صابون بشویيد.

 نکات ذیل را بدقت بخوانيد وبراي حفظ ایمني خود ،مطابق با دستورالعمل ذیل اقدام نمایيد:
 در صورتي كه با فرد مشکوک /بيمار مبتال به  MERS CoVتماس نزدیک داشته اید ،نکات ذیل را
بدقت بخوانيد وبراي حفظ ایمني خود ،مطابق با دستورالعمل ذیل گام به گام اقدام نمایيد:
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خود را به لحاظ سالمت و بيماري براي مدت  14روز كنترل نمایيد .وضعيت خود را از لحاظ نشانه
هاي ذیل كنترل كنيد .جهت محاسبه دوره  14روزه ،آخرین روز تماس خود با فرد بيمار را به عنوان
اولين روز شروع دوره معين نمایيد.

.i

تب ( 83درجه سانتي گراد و باالتر)  .درجه حرارت بدن خود را روزانه  2بار كنترل كنيد.

.ii

سرفه .

.iii

تنگي نفس.

.iv

سایر نشانه هاي اوليه كه بایستي مورد بررسي و كنترل باشد ،شامل :لرز ،درد بدن ،گلو درد ،سردرد،
اسهال ،تهوع /استفراغ و آبریزش بيني است..


در صورت وجود نشانه هاي یاد شده  ،سریعا! به اولين مركز بهداشت نزدیک خود مراجعه نمایيد .و در
صورتي كه قصد دارید به پزشک معالج خود مراجعه نمایيد ،حتماً از قبل به منشي ایشان علت مراجعه
را اطالع دهيد.



در صورتي كه هيچ يك از نشانه هاي فوق را در خود نمي یابيد ،مي توانيد به فعاليت هاي روزمره
خود ادامه داده و سر كار ،به مدرسه یا سایر مکان هاي عمومي روید،

