
.کردن آنها از دستمال حوله اي یکبارمصرف و یا دستمال کاغذي اسـتـفـاده     
شود، در صورت موجود نبودن این دستمال ها، استفاده از حوله مـعـمـولـی                 
بالمانع است ولی الزم است بعد از خیس شدن حوله، بـا حـوـلـه خشـک                    

 جایگزین شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 استفاده صحیح از ماسک

براي جلوگیري از انتشار ترشحات تنفسی، کودك مبتال باید حتی االمکان            -
در تمامی اوقات بیداري از ماسک طبی استفاده کند. درصورتیکه پـوشـیـدن            
ماسک براي کودك امکانپذیر نباشد الزم است، کلیه اعضـاي خـانـواده از                
جمله خود کودك به صورت جدي بهداشت تنفسی را رعایت کنند. به عنوان            
مثال در زمان سرفه یا عطسه، بینی و دهان خود را با دسـتـمـال کـاغـذي                
بپوشانند و دستمال پس از استفاده در یک سطل زباله درب دار دور انداختـه               

 شود. 
مراقب کودك در زمان حضور در اتاق کودك مبتال و یا مراقبت نزدیک از                -

وي از ماسک طبی که دهان و بینی به صورت کامل پوشانده شـده بـاشـد                  
 استفاده کند و در طول استفاده از ماسک به آن دست نزند. 

درصورتیکه ماسک خیس شد و یا با ترشحات کودك مبتال کثیف شـد ،                 
 باید بالفاصله با یک ماسک نو و خشک جایگزین شود. 

برداشتن ماسک از روي صورت باید به روش درست انجام شود؛ از لـمـس                 
قسمت جلوي ماسک خودداري شود و با آزاد کردن و گرفتن بندهاي ماسک            

 از پشت گوش یا سر، ماسک از روي صورت برداشته شود.
ماسک هاي طبی یکبارمصرف بوده و پس از برداشتن از روي صورت باید             -

 بالفاصله در سطل زباله دربدار دور انداخته شوند. 
بعد از برداشتن ماسک و یا خارج کردن دستکش، دستها حتما بـا آب و                    -

صابون شسته و یا ضدعفونی شوند. از استفاده مجدد ماسک طـبـی و یـا                  
 دستکش هاي یکبارمصرف خودداري کنید. 

 بهداشت فردي
کلیه اعضاي خانواده ازجمله خود کودك در طول زمان شیوع این بیمـاري          -

به دقت نکات بهداشت فردي شامل جداسازي لوازم بهداشتی شخصی مانند           
 لیوان، ظرف غذا ، مسواك و حوله را رعایت کنند.

استفاده از ظروف اختصاصی براي غذا خوردن کودك که پس از استـفـاده      -
 از آنها قابل شستشو با آب و صابون باشند، بالمانع است. 

سطوحی که کودك مبتال با آنها در تماس است ، مثل سطح میز، تخت ،            -
مبلمان و سایر مکا ن هاي اتاق کودك و یا نزدیک کودك که بـه صـورت                 

 مکرر لمس میشوند باید به صورت روزانه تمیز و ضدعفونی شوند  
 
 

 توصیه هاي بهداشتی در منزل هنگام نگهداري
19-از کودك مبتال  کووید    

افراد در تماس نزدیک ( با فاصله کمتراز یک متر) با کودك مـبـتـال بـه                    -
عفونت تنفسی(مثال بیماري که عالئم عطسه، سرفه و... دارد) درمـعـرض                   

 خطر ابتال به عفونت هستند.
کودك مبتال تا زمان برطرف شدن کامل عالئم بیماري مالقات ممـنـوع               -

است و باید در منزل بماند. حداقل دوران جداسازي تنفسی و تماسی بیماران            
 روز است. 14در منزل، پس از ترخیص از بیمارستان تا 

کودك مبتال باید در یک اتاق به صورت مجزا به همراه یکی از والـدیـن             -
قرار بگیرد. اتاق کودك باید داراي تهویه مناسب باشد (در و پنجره هاي اتاق 

روز باز قابل باز شدن باشد) و پنجره ها جهت گردش هوا به دفعات در طول                
 شوند.

درصورتی که اختصاص یک اتاق مجزا به کودك مبتال امکان پذیر نباشد،           -
بقیه اعضاي خانواده باید حداقل یک متر از کودك فاصله داشته باشند. حتما              

 کودك در رختخواب مخصوص خودش و جدا از والدین خوابانده شود.
باید جابجایی و حرکت کودك مبتال محدود شود و فضـاهـاي مشـتـرك           -

و   (آشپزخانه، حمام، توالت و ...) حتی االمکان داراي تهویه مـنـاسـب بـوده          
 پنجره ها براي گردش هوا به دفعات در طول روز باز شوند.

تعداد مراقبین کودك به حداقل رسانده شود (حتی االمکان یک نفـر کـه            -
یـا    و  داراي وضعیت سالمت مطلوب بوده و داراي ضعف سیستـم ایـمـنـی              

 بیماري زمینه اي نباشد از کودك مراقبت کند).
 بهداشت دست 

مراقب کودك از تماس مستقیم با ترشحات تنفسی، دهانی و مدفوع وي               -
خودداري کند و در صورت نیاز از دستکش یکبارمصرف پالستیـکـی و یـا                 

 التکس استفاده کند.
مراقب کودك و یا افراد خانواده باید بعد از هر بار تماس با کودك مبتال و                  -

 مکان نگهداري وي، شستشو و بهداشت دست را انجام دهند. 
کلیه اعضاي خانواده از جمله خود کودك مبتال بهداشت دست را رعـایـت        -

کنند. بهداشت دست قبل و بعد از آماده کردن، خوردن غذا و یا هرزمانی که                
دسـت  روي   بر  که آلودگیشوند باید انجام شود. در صورتی  دست ها آلوده می   
توان از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل استفـاده کـرد             مشهود نباشد، می  

ها بـا   ها، باید دست  ولی در صورت وجود آلودگی قابل مشاهده بر روي دست         
 .ثانیه شسته شود 20آب و صابون حداقل براي مدت 

شوند کودك مبتال بهداشت دست زمانی که دستها با آب و صابون شسته می     
را رعایت کنند. بهداشت دست قبل و بعد از آماده کردن، خوردن غذا و یـا                   

 شوند باید انجام شود.  بهتر است براي خشک ها آلوده میهرزمانی که دست
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(کرونا) بـدون اسـتـفـاده از              19 -مراقبت از کودك مبتال به بیماري کووید        -
تجهیزات حفاظت فردي مناسب (دستکش، ماسک، لباسهاي محـافـظ و یـا                

 پیشبند محافظ)  
(کرونا) (ماننـد        19 -اقامت در محل دربسته با کودك مبتال به بیماري کووید           -

 کالس درس ، محل زندگی و...) براي هر مدت زمان  
(کرونا) با فاصله کمـتـر      19 -مسافرت در کنار کودك مبتال به بیماري کووید         -

یا هرگونه شرایط دیگري که با تشخـیـص         از یک متر با هرگونه وسیله نقلیه        
 پزشک شرایط پرخطر ارزیابی شود. 

در صورت وجود چنین شرایطی با پزشک خود تماس گرفته و یا به یکی از                
مراکز مراقبت از بیماران کرونا مراجعه نمایید تا براي شمـا اقـدامـات الزم              

 صورت گیرد. 
به خاطر داشته باشید درصورتیکه مراقب کودك دچار عالئم تنفسی شود الزم          

-است ماسک طبی استفاده کند، اقدامات بهداشتی، تنفسی و بهداشت دسـت            
رعایـت  و    هایش را رعایت کند و ترجیحا بدون استفاده از وسایل نقلیه عمومی           

فاصله مناسب با دیگر افراد سالم جهت دریافت خدمات پزشکی به یـکـی از                 
   (کرونا) مراجعه نماید. 19 -مراکز مراقبت از بیمار مبتال به بیماري کووید

با ترشحات تنفسی و یا سایر مواد دفعی         الزم به ذکر است تمام سطوحی که      
و   تـمـیـز     شـد   ذکـر   آلوده شده اند باید طبق روشی کـه قـبـال             چنین فردي 

 ضدعفونی شوند.
عالئم هشداردهنده در کودك مبتالبه بیماري تنفسی حاد (ازجمله مشکوك یـا       

 )19-مبتال به کووید
مـاه،    2  مرتبه در دقیقه در سـن زیـر          60(تعداد تنفس بیش از        تنفس تند   -

در دقیقه   مرتبه  40  مرتبه در دقیقه در سن زیر یک سال، بیشتر از 50بیشتر از   
 سال) 5مرتبه در دقیقه براي سن باالي  30سال، بیشتر از  4تا  1براي سن 

تنفس سخت (وجود توکشیدگی زیر قفسه سینه و بین دنده ها، ناله، زنش                -
 پره هاي بینی)

 کبودي زبان یا لبها یا دور چشمها -
 ناتوانی در خوردن یا آشامیدن - 
 عدم برقراري ارتباط در هنگام بیداري، یا بیقراري بیش ازاندازه  -
 خشکی مخاط دهان و عدم اشک یا کاهش حجم ادرار -
 درجه سانتیگراد یا تب پایدار براي سه تا پنج روز 40تب بیشتر از  -
 تشنج  -
 یعود عالئم نظیر تب، تشدید سرفه ها و تنفس تند بعد از یک دوره بهبود نسب -
 

از   در صورت بروز هر یک از عالئم ذکرشده، در اولین فرصت به یـکـی              
درمانی یا بیمارستان جهت ویزیت و مراقبت بیمـاران           –مراکز بهداشتی   

 مشکوك به کرونا مراجعه کنید

دستشویی و حمام باید حداقل به صورت روزانه تمیز و ضدعفونی شـونـد.                -
این مکان ها ابتدا با آب و صابون معمولی یا مواد شوینده خانگی شستـه و                 

 درصـد    0/1بعد از آبکشی با استفاده از وایتکس رقیق شـده بـا غـلـظـت                 
مـیـلـی      98میلی لیتر وایتکس معمولی با        2هیپوکلریت سدیم شسته شوند (     

 لیتر آب تمیز رقیق شود).
صورت روزانه    به  بایستی  هاي شخصی کودك ترجیحا   لباس، حوله و ملحفه     -

هاي کثیف باید ابتدا در نایلون محافظ سربسته        تعویض شوند. ملحفه و لباس     
یا در ماشین   و  معمولی  نگهداري شوند و در زمان مناسب با صابون رختشویی 

درجه و پودر لباسشویی معمولی شستـه و           90تا    60لباسشویی با دماي آب     
 سپس ترجیحا زیر نور مستقیم خورشید خشک شوند.

از تکاندن لباسهاي کثیف کودك باید خودداري شود و فرد مراقب کـودك          -

در هنگام تمیز کردن سطوح و یا جمع آوري البسه کودك، فرد مراقب باید  -
لباسهاي محافظ و یا پیشبند محافظ و دستکش یکبارمصرف بـه مـنـظـور                
جلوگیري از رسیدن ترشحات به بدن بپوشد. لباس و یا پیشبند محافـظ تـا                 
زمانی که سطح آنها تمیز است قابل استفاده هستند و در صورت کثیف شدن    

 باید همانند لباسهاي بیمار تمیز شوند.
استفاده از دستکش هاي یکبارمصرف بهتر است و پس از استفاده باید در      -

هـاي  دار دور انداخته شوند. قبل از پـوشـیـدن دسـتـکـش               سطل زباله درب  
 یکبارمصرف و بعد از خارج کردن آنها از دست، باید دستهـا شـسـتـه یـا                   

در صورت استفاده از دستکش هاي خانگی، باید دستکـش  .   ضدعفونی شوند 
ها به طور مکرر با آب و صابون شسته شوند و سپس با استفاده از وایتکـس                 

درصد هیپوکلریت سدیم ضـدعـفـونـی          0/1(آب ژاول) رقیق شده با غلظت         
شوند. قبل از درآوردن هر نوع دستکش و بعد از درآوردن دستکش ها بـایـد                 

 دست شسته شود.
زباله هاي مربوط به کودك، دستکش ها و ماسکها باید به عنوان زبـالـه                  -

عفونی در نظر گرفته شده و در سطل درب دار در اتاق کودك نـگـهـداري                  
 شوند و به عنوان زباله عفونی دفع شوند.

از انواع مواجهه غیر محافظت شده با لوازم آلوده که در ارتباط مستقیم بـا                 -

 19-مراقبت از افراد در تماس با کودك مبتال به بیماري کووید
روز بعد از شروع عالئم در کودك مبتال، در 14هر فردي که از دو روز قبل تا 

شرایط زیر با وي تماس داشته باشد به عنوان فرد در معرض خطر در نـظـر                 
 شود:گرفته می

(کـرونـا) بـا          19-تماس چهره به چهره با کودك مبتال به بیماري کووید           -
 دقیقه 15فاصله یک متر و کمتر به مدت بیشتر از 
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