
 

 

 :١٩-کووید
 مواظبت از فرد بیمار در منزل

، بیماری خفیف مشابھ سرماخوردگی یا انفلوانزا دارند با اعراض و عالیمی مانند: تب، ١٩-بسیاری افراد مصاب کووید
گاھی اسھال لرزه، سرفٔھ خشک، خستگی و ضعیفی، بی اشتھائی، درد مفاصل و عضالت، گلودرد، بندش بینی ویا سردرد. 

باشد. بدون موجودیت عالیم خطر چیزی کھ این افراد نیاز دارند، استراحت، مایعات و مواظبت ویا استفراغ نیز موجود می
 در منزل میباشد.

روز بعد از منتن شدن با ویروس آغاز میشود و مشکالت جدی ممکن  ۵تا  ٣در موجودیت ویروس کرونا، اکثر اوقات عالیم 
ھفتھ دوام کند اما زمان  ٣تا  ٢بعد از حالت خفیف مرض ظاھر شود. بیماری ممکن است برای  روز ٧تا  ٢است 
 تری نیاز است تا تمام انرژی از دست رفتھ اعاده شود. طوالنی

 
ن مصاب ویروس کرونا در منزل مھمترین چیزھای ضروری عبارت از: استراحت و جھت مواظبت از بیمارا

خواب، نوشیدن مقدار زیاد آب، چای و یخنی تا احتقان را کم سازد و دیھایدریشن را برطرف نماید و گرفتن 
باشد. اگر شخص خورده میتواند برایش از غذاھای صحی پاراستامول یا آسپرین برای پائین آوردن تب می

ویروس. برضد نھ کند زیرا برضد بکتریا عمل میکند کرونا را معالجھ نمیبیوتیک ویروس معمولی بدھید. انتی
 آید.فرد مصاب را تا حدامکان از سایر اعضای خانواده جدا سازید تا از انتشار ویروس وقایھ بھ عمل 

 :١٩-عالیم خطر در بیماری کووید

 شود.درجٔھ فارنھایت) کھ پائین نمی ١٠٢درجٔھ سانتیگرید/  ٣٩تب بلند (•

 
ھا ویا صورت کبود (آبی) میشود و شخص حتی سریع ویا مشکل کھ لبنفس بسیار سطحی، ت•

 تواند طول اتاق را قدم بزند.نمی
 شود.درد صدر یا احساس فشار در سینھ کھ برطرف نمی•
 تواند بیدار بماند.فرد بسیار گیچ است ویا نمی•

شوند. اشخاصی کھ میزان خطر در ھای عاجل بستر تمام افراد دارای عالیم خطر باید در شفاخانھ جھت دریافت کمک
 –سالھ، افراد مصاب بھ امراض قلبی، امراض تنفسی، مرض شکر و سرطان  ۵۵افراد بزرگتر از  -آنھا بلند است

الزم است از طریق تیلفون با کارکنان صحی بھ تماس باشند ممکن است آنھا در صورت بوجود آمدن سرفٔھ خشک، 
ت تنفسی از ھمان ابتدای بیماری بھ آزمایش و تداوی نیاز داشتھ باشند. بدترین درد خفیف صدر ویا عالیم مقدم مشکال

بغل میباشد کھ میتواند بھ زجرت یا دیسترس حاد تنفسی تحول کند. در آنصورت مصاب شدن بھ سینھ ١٩-خطر کووید
 فرد بیمار توانائی تنفس را نداشتھ و میتواند باعث مرگ شود.

) ١۶۶اخانھ از طریق تیلفون بھ شمارٔه معرفی شده از طرف وزارت صحت (در افغانستان ھمیشھ قبل از مراجعھ بھ شف
توانند بھ شما بگویند کھ چطور بصورت مصئون بدون آنکھ توسط دیگر افراد با کارکنان صحی بھ تماس شوید. آنھا می

 منتن شوید ویا دیگران را مصاب سازید، بھ شفاخانھ بروید.



 

 

 جھت کمک بھ مشکالت خاص

درجٔھ فارنھایت عالمٔھ آنست کھ بدن با انتان مبارزه میکند.  ١٠١ا درجٔھ سانتیگراد ی ٣٨موجودیت تب تا حدود تب: 
درصورت احساس گرمی زیاد از تکٔھ مرطوب با آب سرد و در صورت موجودیت لرزه از کمپل استفاده کنید. برای کاھش 

بدھید. بیشتر از ساعت  6گرام ھر ملی ١٠٠٠درد و تب از پاراستامول (استامینوفن) کار بگیرید. برای افراد بزرگسال 
 گرام در روز ندھید.ملی ۴٠٠٠

سرفھ کردن یک راه تالش بدن جھت خارج ساختن انتان است. بھتر است از دادن دواھای  سرفھ:
ضد سرفھ برای این بیماران اجتناب شود چون سرفھ را تداوی نمیکند. غرغره کردن آب گرم 

رات آب در حمام گرم، استفاد از نمک دار چندین مرتبھ در روز کمک خواھد کرد. تنفس بخا
وسیلٔھ تولید بخار ویا انداختن یک دستمال روی سر و تنفس بخارات آب از یک ظرف کمک 

 نماید.می

: استفاده از مشکولھ یا کامپرس گرم (غوطھ کردن تکھ در آب داغ و فشردن آن) بر روی قفسٔھ سینھ ممکن است درد صدر
 درد صدر را کاھش دھد.

برای درد از پاراستامول (استامینوفن) استفاده شود (ھمان مقدار کھ برای تب گفتھ شد)،  ی اعضای بدن:درد و ناراحت
 بخصوص اگر موجودیت درد سبب شود کھ نتوانید استراحت یا خواب نمایید.

تنفس بخارات آب (ھمانطور کھ در سرفھ گفتھ شد) و نوشیدن مایعات گرم میتواند در خارج ساختن برای مشکالت تنفس: 
مخاط و باز شدن طرق تنفسی کمک کند. کافئین موجود در یک گیالس چای سیاه ویا قھوه نیز کمک خواھد کرد. سگرت 

 سبب سوخت چوب یا سایر مواد.نکشید و در محلی کھ دود است نروید، بھ شمول دود سگرت دیگران ویا دود از 

 

 جھت محافظت دیگر افراد خانواده از منتن شدن:

در صورت امکان فرد بیمار باید در یک اتاق جداگانھ استراحت و خواب نماید. اگر این امکان موجود نبود باید  ·
داشتھ باشید. ھریک متر از فرد مریض فاصلھ  1تخت جداگانھ داشتھ باشد و از محالت مشترک دور بماند. حداقل 

 ھای خود را بصورت مکرر با آب و صابون بشویند.از اعضای خانواده باید دست
 فرد بیمار باید ماسک بپوشد تا از انتشار ویروس در ھنگام تنفس، صحبت، عطسھ و سرفھ جلوگیری بعمل آید. ·
د. باید ظروف و وسایل جداگانھ فرد بیمار باید بھ تنھایی و جدا از سایر اعضای خانواده غذا بخورد و آب بنوش ·

 داشتھ باشد و بعد از ھر بار استفاده با مایع ظرفشوئی یا صابون شستھ شود.
در صورت امکان یک نفر از بیمار مواظبت نماید. فرد مواظبت کننده باید در ھنگام مواظبت از مریض ماسک  ·

بدیل کند یا بشوید. مواظبت کننده در زمان ھای خودرا با دقت بشوید. ماسک خودرا بھ دفعات زیاد تبپوشد و دست
ھای چندبار مصرف میتواند با آب و صابون شستھ و پاک تماس با مایعات بدن بیمار باید دستکش بپوشد. دستکش

 ھای خودرا با آب و صابون بشوید.شوند. ھمیشھ بعد از برداشتن ماسک یا کشیدن دستکش باید دست
ا جلد یا لباس شما بھ تماس آید در یک خریطھ بیاندازید و تا زمان شستن سر آنرا البسٔھ فرد بیمار را بدون آنکھ ب ·

شوئی معمولی و آب داغ توانید با صابون لباسھا را میھا و ماسکھا، روپاکھا، روجائیبستھ نگھدارید. لباس
 بشویید و بعد از شستن در آفتاب خشک نمایید.

یکبار مصرف ویا وسایل پاک کنندٔه استفاده شده باید در اتاق فرد بیمار ھای محافظوی ھا و لباسھا، ماسکدستکش ·
در یک سطل سرپوش دار تا زمان دفع مصئون آنھا نگھداری شوند. تماس با این مواد میتواند سبب انتشار بیماری 

 گردد. 
بھ ضدعفونی گردد. باشند، روزانھ یک یا دو مرتسطوح و وسایل موجود در اتاق فرد بیمار کھ اغلب در تماس می ·

بیمار و مواظبت  ھای برق و وسایل تشناب را کھ مورد استفادهٔ بخاطر داشتھ باشید کھ دستگیرھای دروازه، سوچ
 کننده اند، پاک و ضدعفونی نمایید.

 ھا را باز نگھ دارید. ھوای تازه میتواند مقدار ویروس موجود ھوای اتاق را کاھش دھد.کلکین ·


