
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لية وخطة متابعة المريض ز  توصيات العزلة المنز

  عزلة وقائية؟ ماذا عل  
ز
 أن أفعل إذا كنت ف

ي  •
 
ي من األفضل البقاء ف

ي حالة  غرفة لالستخدام الفرديينبغ 
 
ي مكان يضمن تعذر ذلكأو، ف

 
مسافة ، ف

.  من   2دنيا تبلغ   بي   المريض وبقية المتعايشي  

ل، يجب أن يضل باب الغرفة مغلقا • ي المت  
 
كة ف وري الذهاب إىل المناطق المشتر يجب ف. وإذا كان من الض 

كة بشكل جيد.  غسل اليدينعليك استخدام كمامة جراحية و  عند مغادرة الغرفة. كما يجب تهوية المناطق المشتر

ِ يجب أن تحتوي اإلقامة أو الغرفة عىل  •
ت تكون هناك تيارا نمن الشارع. ال يجب أ ةتهوية كافية ومباش 

يد.   هوائية قرسية ناتجة عن أنظمة التدفئة أو التتر

ىلي بعد حمام لالستخدام الحرصييجب أن تتوفر عىل  •
ض مت   ، وإذا استحال ذلك، يجب تنظيفه بمبيِّ

 كل استخدام من قبل المريض. 

أو العطس أو استخدام مناديل لتغطية  السعالبانتظام بالماء والصابون، وخاصة بعد  غسل اليدينيجب  •
ا استخدام مطهرات كحولية إذا كانت متوفرة. 

ً
 فمك عند السعال. ويمكنك أيض

)مثل تلك المستخدمة لمراقبة األطفال( للتواصل  جهاز لالتصال الداخل  أن تتوفر عىل قد يكون مهما  •
ي أيمع أفراد األرسة، دون الحاجة إىل مغادرة الغرفة. كما يمكن

 
 القيام بذلك عتر الهاتف المحمول.  حال، ، ف

ي داخل اإلقامة أو الغرفة، يجب وضع  •
 
بداخلها كيس بالستيك  لها غطاء ُيفتح بدواسة، و حاوية للقمامةف

 . محكم الغلق خاص بالنفايات

  ومعدات النظافة ذات االستخدام الفرديمن المستحسن التوفر عىل  •
ز
ومنتجات نظافة اليدين  أوان

. مثل الصابون   أو مطهر كحوىلي

 بشكل دوري كلما كانت رطبة.  المناشفيجب تغيت   •

ي جميع األوقات اتباع تدابت   •
 
: قم بتغطية فمك وأنفك عند السعال أو النظافة التنفسيةيجب عليك ف

ي المرفق، ثم اغسل يديك فوًرا. 
 العطس باستخدام أنسجة غت  قابل إلعادة االستعمال أو ثن 

  زيارات •
ة العزلة. خالل ف ال يجب تلق   تر

 الغرفة.  دخلون إىلاألشخاص الذين ي سجل يوم  لدخول وخروجمن المستحسن أن تتوفر عىل  •

بعد أي اتصال  غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمطهر الكحول  يجب عىل جميع المتعايشي    •
 .  بالمريض أو بمحيطه المبارسر

ي حالة  •
 
عندما تكون قريبة من طفلها وتنظيف اليدين بعناية قبل أي  وضع كمامة، يجب األم المرضعةف

 اتصال بالطفل عن قرب. 

؟  ماذا أفعل إذا تفاقم حال 

ل * ي حكم الفريق الصحي ، إذا تفاقمت الظروف الرسيرية أو أصبحت ظروف المت  
 
غت  مالئمة للعناية  ،ف

ي االتصال بهاتف الطوارئ الصحية )
 . إحالتك إل المستشقز ( من أجل 112الرسيرية الصحيحة، فينبغ 

  سيارة اإلسعافمن المستحسن أن يذهب المريض  *
ز
ز ف وري مرافقة دون مرافقي  . وإذا كان من الض 

 . كمامة جراحيةآخر( فسيحتاج المرافق إىل  المريض )ألنه ال يستطيع االعتماد عىل نفسه أو ألنه قارص أو ألي ظرف



  

  عزلة وقائية؟أنا من يقدم  ماذا يجب عل  أن أفعل إذا كنت
ز
 الرعاية لمريض ف

ا فقط يقدم الرعاية للمريض: 
ً
 يجب التأكد من أن شخًصا واحد

 طالما أن القائم بالرعاية ال يزال قريًبا منه.  كمامة جراحيةعىل المريض أن يرتدي   •

وس  * يجب عىل الشخص الذي يقوم بالرعاية أال يكون حامال لعوامل الخطر المرتبطة بمضاعفات مرض فت 
 ؛ مثال أمراض القلب والرئة والكىل وكبت المناعة والسكري أو حالة الحمل،((COVID-19كورونا المستجد 

ء  االحتياطات القصوىيجب اتخاذ  * ي
از والبول والقر ي كل مرة تلمس فيها المريض أو سوائله )الدم والتر

 
ف

، يجب أن تضع:  ي تلك الحاالت، وعىل النحو المثاىلي
 
 واللعاب...( وف

o ال يجب لمس الكمامة أو مناولتها أثناء ارتدائها. وإذا أصبحت مبللة أو ملطخة بإفرازات، فسيتم كمامة جراحية .

ها عىل الفور. وبعد اال  ي حاوية النفايات المغطاة ويتم تغيت 
 
 . اليدين غسلستخدام يتم التخلص منها ف

o ي أي اتصال مع إفرازات المريض، وبعد استخدامها سيتم إلعادة االستعمال بلةقفازات غن  قا
 
. سيتم استخدامها ف

 التخلص منها وسيتم غسل اليدين عىل الفور. 

ل؟ ما الذي يجب عل   ز   المنز
ز
 فعله بالنفايات ف

بالماء بالصابون أو بالمنظفات المعتادة ) ،الخاصة باألشخاص المصابي    ،الخ فرشة والمناشفغسل األ *
ي كيس و درجة مئوية( وانتظار أن تجف عىل النحو التام.  90و 60بي   الساخن 

 
يجب وضع تلك المالبس واألفرشة ف

 تجنب نفضها قبل الغسل. و محكم الغلق إىل أن يحي   وقت غسلها. 

مة من قبل الشخص المريض ومقدمي الرعاية  المواد غن  قابل إلعادة االستعمالالتخلص من  *
َ
المستخد

ي الرعاية الصحية )باستثناء النظارات 
له )قفازات، مناديل، كمامات(، ومن معدات الوقاية الشخصية لموظق 

ي 
 
  الغرفةوالقناع( ومن أي بقايا أخرى للمريض، ف

ز
ي يفضحاوية القمامة الموضوعة ف

ل أن تحتوي عىل غطاء ، والنر
 والذي يجب غلقه قبل مغادرة الغرفة.  كيس بالستيك  محكم الغلق  بداخلها ُيفتح بدواسة، ويجب أن يكون

ي كيس مغلق بإحكام.  كيس النفاياتيمكن التخلص من  *
 
لية طالما يتم وضعها ف  مع بقية النفايات المت  

ي األ  *
بالماء الساخن خرى القابلة إلعادة االستخدام يتم غسل أدوات المائدة والنظارات واألطباق واألوان 

ي غسالة الصحون.  والصابون
 
 أو، من األفضل، ف

 . نظافة اليدينبعد االتصال بالنفايات، يجب عليك دائًما إجراء  *

  تنظيف أسطح المنازل؟
 كيف يمكننز

ي يتم لمسها بشكل متكرر )الطاوالت جانب الرسير، قواعد الرسير، أثاث غرفة النوم(، وأسطح  •
األسطح النر
ها يومًيا بمُ يجب تنظيفها بمواد غن  قابلة إلعادة االستخدامالحمام والمرحاض،  ىلي يحتوي عىل ، وتطهت 

طهر مت  
ي نفس اليوم الذي سيتم جزءا من ا 99ض و)أي جزء واحد من المبيِّ  100: 1ض بتخفيف بيِّ مُ 

 
لماء( وتم إعداده ف

 فيه استخدامه. 

ف بالتنظيف أن  •
َّ
 . بكمامة وقفازات نفسهيحم  يجب عىل الشخص المكل

 . بنظافة اليدينبعد التنظيف يجب القيام  •


