
أوالمشتبه بإصابته أن 19بعدوى كوفيد الشخص المصاب علىيجب 

، إن أمكن ، في غرفة فردية جيدة التهوية العائلة يبتعدعن بقية أفراد 

.زياراتويجب أال يتلقى 

ال يجب غسل اليدين جيًدا بالماء والصابون أو بمحلول كحولي مائي بعد كل اتص

مع المريض أو مع محيطه ، قبل وبعد إعداد الطعام ، قبل تناول الطعام ، وبعد 

.ناليديإتسختاستخدام الحمام وكلما 

ك إذا لم يكن ذل. يجب تجفيف اليدين باستخدام مناشف ورقية يمكن التخلص منها

عندما تكون رطبةوقم باستبدلها ممكنًا ، استخدم المناشف 

مناشف الثوب بالصابون إذا كنت ال تستخدم مناديل يمكن التخلص منها ، اغسل 

.و الماءأو المنظف العادي 

ية تجنب االتصال المباشر بسوائل الجسم ، وخاصة اإلفرازات الفموية أو التنفس

.دالواحاإلستخدامذاتوالبراز والبول باستخدام القفازات 

الحمى )أحد أفراد األسرة األعراض األولى للعدوى التنفسية الحادة ىعلظهرتإذا 

ة بالحراس، اتصل بالطبيب المعالج ،( الحلق وصعوبات التنفس،السعال ،التهاب 

.باألرقام اإلقليميةأو الطبية 

االجتماعيالسلوك 

ولألقارب التي تسهر على مساعدتهمللناس في العزل المنزلي 



من يهتم بالمريض يجب أن يكون بصحة جيدة وليس لديه أمراض تعرضه 

.للخطرإذا أصيب بالعدوى

يجب على أفراد األسرة البقاء في غرف أخرى أو ، إن لم يكن ذلك ممكنًا ، االحتفاظ 

.اخربمسافة ال تقل عن متر واحد من الشخص المريض والنوم في سرير 

قناع جراحي يتم وضعه بعناية على الوجه ،ارتداء المريض يساعد نميجب على 

من إذا كان القناع مبلالً أو متسًخا بسبب اإلفرازات ، ف. في نفس الغرفةيكون عندما 

.اليدين  بعد إزالتهالضروري استبداله فوًرا وغسل 

يجب على الشخص الذي يعتني بالمريض أن يغطي فمه وأنفه عندما يسعل أو 

، لذلكالعطس في الكوع مع ثنيه يمكن التخلص منها أو مناديليعطس باستخدام 

.يجب عليه غسل يديه

،المناشف المطبخ ،السجائر ،أواني األسنان المريض فرشاة تجنب مشاركة 

.ذلكاألسرة وما إلى ،بياضات 

.المريضاستخدم القناع عند تغيير مالءة سرير 

المساعدة

تسهر على مساعدتهمالتي ولألقارب للناس في العزل المنزلي 



ترمى وفي الحاوية واحدة تبقى)بأكياس مزدوجة دواسة بتفتحاستخدم حاويات 

داخل غرفة المريض ، لرمي القفازات والمناديل واألقنعة عتوض، ( األخرى

.األخرىوالنفايات 

تمل تراكم المواد التي يحتصنيف النفايات لتجنب معدفي حالة العزل المنزلي ، يجب 

أن تكون خطرة والتي يجب التخلص منها بدالً من ذلك في سلة النفايات غير 

.المصنفة

ال تهز. ضع الغسيل الملوث في كيس مخصص للغسيل المتسخ مرتديًا القفازات

.والمالبسالغسيل المتسخ وتجنب التالمس المباشر مع الجلد 

مثل )قم بالتنظيف والتطهير يوميًا عن طريق ارتداء القفازات والمالبس الواقية 

وغيرها من األسرة ، للسرير الطاوالت الجانبية و األسطح مثل ( الوزرة البالستيكية

وأسطح الحمام مع مطهر منزلي عادي ، المراحيض األثاث في غرفة نوم المريض ، 

٪ كحول70٪ من الكلور النشط أو 0.5بتركيز ( مبيض)الكلور مكون من أو 

في ،  ....المالبس الخاصة بالمريض ،أغطيته والمناشف الخاصة به إلخاغسل 

يدويًا درجة مئوية باستخدام منظف عادي أو 90-60الغسالة عند درجة حرارة 

، وجففها جيًداوبالماء بمنظف عادي 

النظافة

التي تسهر على مساعدتهمللناس في العزل المنزلي ولألقارب 


