
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 
معاونت آموزش همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی  

  راهنمای خود مراقبتی

 COVID-91کرونا ویروس 

 ویژه روحانیون
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 مقدمه:

ه عالومساجد  نقش بسزایی دارد و در زندگی و دینروحانیت در تهذیب جامعه و آشنایی نسل جوان با راه و رسم 

 به توانندمی آنها تاثیر گذار است.افراد  معنوی شدرمحل ، به عنوان یک سالم سازی محیط، جامعه و کشوربر 

 عنویم و اجتماعی و روحی و جسمی بهداشتی سالم فرهنگ ترویج و توسعه برای اسالمی فرهنگ پایگاه یک عنوان

 بر موثر عواملو  باشند جامعه در سالمت جریان حامی و هادی توانندمی زمینه این در روحانیون. باشند مطرح

 . کنند بازگو مردم به خود مشاورهای در را سالمت

جامعه استفاده  سالمت توسعه برای ظرفیت این ازدر همین راستا با برنامه ریزی و آموزش های دقیق می توان 

 نمود.

 محور ها

 اطالع رسانیآموزش و  -9

 

 چیست؟ COVID-91 ویروس

 یسرماخوردگ روسیهستند که از و هاروسیاز و ی(، خانواده بزرگCoronaviruses: ی)نام علم هاروسیکروناو

فروخته  واناتیرود که ح یگمان م .شودیهمچون سارس و مرس را شامل م یدتریشد یهایماریتا عامل ب یمعمول

 انواع سایر از را آن و دارد وجود کرونا مورد در که مهمی مسالهو  باشند روسیو نیواسطه ا ایغذا منشا  یشده برا

 .آن به مبتالیان میر و مرگ خطر نه است؛ ویروس این اپیدمی شدت و سریع رشد است، کرده متمایز آن

 

 چیست؟ COVID-91های نشانه

 جادیساده را ا یمشابه سرماخوردگ یمیو عال دهدیقرار م ریرا تحت تأث یتنفس ستمیس روسیو نیا ییزایماریب

. است نفس تنگی و سرفه تب، شامل معلموال عالئم  :موارد زیر می باشد کرونا شامل روسیواصلی  می. عالکندیم

 در. ددگر تنفسی مشکالت یا( ریه عفونت همان یا پنومونی) پهلو سینه به منجر تواندمی عفونت حادتر مواد در

 .بود خواهد کشنده بیماری این نادر موارد
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COVID-91 چگونه منتقل می شود؟ 

 به ودهآل سطوح با تماس و( عطسه و سرفه ازطریق) آلوده فرد تنفسی هایقطره با مستقیم تماس طریق از ویروس

 ساده ضدعفونی یک ولی بماند، زنده سطوح روی هاساعت تواندمی COVID-91 ویروس. شودمی منتقل ویروس

 .ببرد بین از را آن تواندمی

 و مادران ویروس کرونا در خانم های باردار

 این القوهب تأثیر یا شود منتقل جنین به مادر از بارداری دوران در بتواند ویروس اینکه بر مبنی کافی شواهد هنوز

 موارد بایستی باردار زنان. است بررسی دست در حاضر حال در موضوع این. ندارد وجود کودک روی بر بیماری

 یا سرفه تب، مانند عالئمی چنانچه و بیاورند عمل به را ویروس این برابر در خود از محافظت برای الزم احتیاطی

  .کنند مراجعه پزشک به سریعاً کردند، مشاهده خود در نفس تنگی

 به ترسریع چه هر بایستی دارند، نفس تنگی یا سرفه تب، چون عالئمی که پرخطر و آلوده مناطق در مادران تمام

 زایایم به توجه با. کنند رعایت را دهندمی بهداشت کارمند یا پزشک که هاییدستورالعمل و کنند مراجعه پزشک

 ،شیردهی را ادامه دهند دنتوانمی تنفسی، هایویروس انتقال در مادر شیر کمرنگ نقش و مادر شیر با تغذیه

 ،بزنند ماسک( شیردهی هنگام ازجمله) کودک به بودن نزدیک و گرفتن آغوش در هنگام به که این بر مشروط

 یمارب شدت به مادر اگر. کنند ضدعفونی و تمیز را آلوده سطوح و بشویند کودک با تماس بعد و قبل را هادست

 فونتع از جلوگیری هایروش همان نیز مراحل این تمامی در که کرد تشویق شیر دوشیدن به را وی بایستی باشد،

 .نماید رعایت می بایست را الذکرفوق

 

 بهداشت محیط و کنترل عفونت -2

 

 داد؟ کاهش را عفونت خطر در مساجد و اماکن مذهبی توانمی چگونه

 هگاهپناو  یاد خود خانه عنوان به مسجد از خداوند. باشد می او الحص بندگان پایگاه ترین مردمی و خدا خانه مسجد

 پاکیزگی حفظ زیرا ، است تر دیگرشایسته مکان هر از آن طهارت و پاکیزگی همین منظور به، کند می ش یادبندگان

موارد بهداشتی می توان به طرز چشمگیری از  رعایت آموزش و با. به همین منظور است آنها بزرگداشت مساجد

 گسترش این ویروس جدید پیشگیری نمود که شامل موارد زیر می باشد:

 .کننده ضدعفونی مواد با کشیدن تی و روزانه کردن جاروب -

 .صحن از ای گوشه در زباله کیسه همراه به( دار درب) زباله ظرف قراردادن -
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 .محیط مسجد مستمر و روزانه کردن جاروب -

 .کننده ضدعفونی مواد با دستگیره ها و نرده ها روزانه شستشوی -

 توصیه اکید جهت استفاده از مهر، تسبیح و سجاده شخصی در مسجد. -

 حوض های آب راکد جهت وضو گیری. عدم استفاده از -

 قرارگیری مایع شستشوی دست به مقدار کافی جهت شستشوی دستها. -

 آموزش و نصب پوستر روش صحیح شستن دست در سرویس های بهداشتی. -

 ضد عفونی نمودن مکرر وضوخانه -

 در اختیار قرار دان آب گرم در سرویس هاس بهداشتی جهت شستشو بهتر دست ها. -

 یوان های یک بار مصرف در آب خوری ها.استفاده از ل -

 عدم حضور پرسنل و خادمین مسجد که دارای عالئم سرماخوردگی می باشند. -

 در مساجد.استفاده از ظروف یکبار مصرف  -

 در اختیار قرار دادن سطل های زباله درب دار در تامی محیط های مسجد. -

 هنگام عطسه، سرفه و ...در اختیار قرار دادن کافی دستمال کاغذی جهت استفاده در  -

 استفاده از کیسه های یکبار مصرف جهت حمل کفش و عدم استفاده مجدد توسط اشخاص دیگر -

 عدم در اختیار گذاشتن چادر های نماز مشترک برای بانوان -

در کنار موارد ذکر شده فوق می بایست آموزش های الزم به افراد داده شود و موارد ذکر شده در پایین رعایت 

 د:گرد

 .بشویید دارالکل ضدعفونی ژل یا صابون و آب با مرتب را تاندستهای -

 ترجیها ژل ضد عفونی کننده حاوی الکل همراه خود داشته باشید -

 داخل را دستمال و بگیرید، تانشده خم آرنج یا دستمال با را خود دهان جلوی سرفه یا عطسه هنگام به -

 .بیاندازید دربسته سطح

 دستانتان را به صورتتان نزنید.تحت هیچ عنوان  -

 عالئم سرماخوردگی دارید به هیچ عنوان در مسجد حاضر نشوید. اگر -

 از لمس کردن سطوح خودداری کنید -
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 نظام مراقبت -3

 ؟ال مانند همدیگر استمبتمختلف شدت بیماری در افراد 

 یم ماریبزیادی شدت  باکه  یاز افراد یاریبس معموال. شدت بیماری در افراد مختلف با همدیگر متفاوت می باشد

و دچار  هیکل یماریآسم، ب ،یقلب یماریب ابت،یمانند د یماریب کی به مبتال اخانم های باردار، افراد مسن، ی ،شوند

 نیا ابهر چند تعداد زیادی از مبتالیان بهبود یافته و بر بیماری غلبه می کنند،  نقص در سیستم ایمنی هستند.

به دلیل عفونت، مشکالت تنفسی و ...  تعداد کمی ممکن استحتی  و شوند یم ماریافراد به شدت ب یوجود، برخ

 دجانشان به خطر بیفت

 می تواند یکباید به این نکته هم توجه نمود که در خیلی از مواردی که با عالئم سرماخوردگی شروع می شود 

 ا جدید نمی باشد.سرماخوردگی عادی یا آنفوالنزا باشد و حتما ویروس کرون

 

 ILI(Influenza Like Ilness)شبه آنفوالنزا یا 

روز اخیر  7و سرفه که شروع آن طی یا تب و گلودرد درجه سانتی گراد  83هر فرد با شروع ناگهانی تب باالی 

 باشد.

  SARI(SEVERE ACUTE RESPIRATORY ILLNESS)مورد تنفسی حاد و شدید 

 یا بیشتر تب یا تب سابقه همراه به حاد تنفسی عفونت به مبتال هرفرد(:SARI(شدید حاد تنفسی مورد تعریف

ه ب(بیمارستان در شدن بستری بیماربه نیاز و اخیر روز هفت درطی شروع با سرفه و سانتیگراد درجه 38 مساوی

 به نیاز یا شود بستری بیمارستان در ضمنا و باشد صادق وی مورد در انفلوانزا شبه تعریف که بیماری دیگر بارتع

در این نوع معموال قسمت های تحتانی دستگاه تنفسی درگیر شده و باعث عفونت های شدید  )باشد داشته بستری

 ریه می گردد.

 

 هنگام بروز چه عالئمی فرد نیازمند خدمات پزشکی پیشرفته در مراکز درمانی است؟

خطر قرار بگیرد. به همین منظور باید به  گاهی ممکن است شدت بیماری تا حدی زیاد شود که فرد در معرض

 این عالئم دقت نمود:

 ی در تنفسسخت ، تنگی نفس یاتنفس بسیار تند -

 رنگ پوست، لب ها و ناخن ها به رنگ خاکستری متمایل به آبی و کبود باشد.  -

 استفراغ مداوم و شدید -

 کاهش هوشیاری) اگر بیمار را صدا بزنید اما پاسخی ندهد( -
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 درجه سانتی گراد( 04)باالی تب بسیار باال  -

 درد فشارنده در قفسه سینه -

 سرگیجه شدید و ناگهانی -

 گیجی و اختالل در تشخیص محیط اطراف -

 

 ارجاع، انتقال و مراقبت -4

که صرفاٌ تب، سرفه یا درد عضالنی دارند و هیچگونه شواهدی از تنگی نفس ندارند می بایست به صورت   بیمارانی

 اورژانسا بعالئم تنفسی بروز و شدید شد اختیاری در منزل ایزوله شوند. این افراد الزمست در صورتی که سرپایی و 

 تا در صورت نیاز خدمات درمانی برایشان شروع شود.تماس حاصل نمایند   991

و طبق نظر تماس گرفته  991بیمارانی که تنگی نفس داشته و یا در وضعیت بدحال قرار دارند، با سامانه همچنین 

به صورت یکی از این  991، عمل نمایند. این بیماران طبق دستور اورژانس  991پرستار مرکز ارتباطات اورژانس 

 دو روش ادامه درمان خواهند یافت:

 گردند(  ایزوله سرپایی اختیاری در منزل)این بیماران برای استراحت در منزل راهنمایی می -1

 به مرکز درمانی انتقال داده شود.یا وسیله شخصی  111توسط اورژانس  -2

اده از ماسک استف حتمامحل حضور قبلی آنها کامالٌ ضدعفونی شده و ، باید ایزوله شوند میبایستبیمارانی که 

 شود. می مورد مشاوره قرار گرفته و نحوه انتقال به مرکز درمانی  مشخص 991تماس با شماره  در صورتنمایند. 

 

 :در منزلروش ایزوله کردن بیماران 

 

 : الف: در زمان برخورد اولیه با بیمار مشکوک

یک ماسک داده شود و بیمار به فضایی جداگانه هدایت شود )ترجیحا اتاق ایزوله  کرونا ویروسبه بیمار مشکوک به 

با در بسته( و بین بیمار با سایر بیماران حداقل یک متر فاصله وجود داشته باشد. به بیمار تاکید شود که هنگام 

رت طسه نماید. در صواستفاده نماید یا در بخش باالیی آرنج سرفه یا عیکبار مصرف سرفه یا عطسه از دستمال 

ویا با مواد ضد عفونی کننده ،آلودگی زدایی آلوده شدن دست با ترشحات تنفسی، باید دست ها را سریعاً بشوید.

  نماید.
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  ب:احتیاطات قطره ای:

، در صورتی که در فاصله یک تا دو متر از بیمار ارائه خدمت داده افرادی که از بیمار مراقبت می کنندهرکدام از 

له گذاری فاصفضایی قرار گیرد که امکان بیمار در همچنین می بایست دهد، باید از ماسک طبی استفاده نماید.  می

. در صورتی که در حال ارائه خدمت به بیماری گیری از انتقال بیماری رعایت شود)حداقل یک متر( جهت پیش

محافظ صورت استفاده  وهستند که دارای عالئم تنفسی )سرفه، عطسه( می باشد باید کادر درمانی از عینک 

خارج می شود حتما از ماسک طبی استفاده نماید اما تا جایی  فضای تعیین شده نمایند. در صورتی که بیمار از 

تفاده در صورت اس.  بیرون برده نشود فضای تعیین شدهت بالینی ندارد سعی شود بیمار از که امکان دارد و ضرور

از سرویهای بهداشتی و امکانات مشترک با سایر افراد حتما پس از استفاده محل های ترد این افراد مورد ضدعفونی 

 با مواد الکلی قرار گیرد.

 

 ثبت و گزارش دهی -5

 انهخ در بهبود زمان تا کرونا بیماری به ابتال صورت در و کنید مراجعه پزشک به شدید بیماری عالئم دچار اگر

همچنین  .دکنی رعایت کامال را بهداشتی نکات و بگیرید فاصله خود اطرافیان از ویروس ندادن انتقال برای و بمانید

 اگر عالئم شدیدتر ذکر شده را داشتید به مراکز درمانی اعالم شده مراجعه نمائید.


