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  در شرایط ابتال به بیماری های نقص سیستم ایمنی 91خودمراقبتی در برابر بیماری کووید پیام 

 

 کنیم. اطالعات و آموزش ها را از منابع معتبر کسب -

 .را طبق نظر پزشک معالج ادامه دهیم خود درمان -

 .م، به میزان کافی در دسترس داشته باشیمصرف می کنیم اگر دارو -

 اطرافیان خود بخواهیم داروهای موردنیاز ما را تهیه کنند.از خانواده و  -

 دهیم.سفارش  یا پیک یایمیل ی،تلفنصورت به  داروهای خود را -

 .متا حد امکان از نظر جسمانی فعال باشی -

 .تدریج فراهم کنیم و از شتابزدگی بپرهیزیمه تهیه کنیم. این اقالم را ببرای مدتی  مایجتاج منزل را -

 .یزیماز انزوا بپره -

 .مشبکه ای اجتماعی از اطرافیان خود داشته باشی -

در مورد اقدمات الزم برای پیشگیری از بیماری برنامه ریزی و  مدر تماس باشی با پرسنل بهداشتی درمانی -

 کنیم.

 به توصیه های مسووالن و شیوه نامه های بهداشتی عمل کنیم. -

 آب ضدعفونی کنیم. نبود صورت رد و  یمبشویو صحیح با آب و صابون طور مکرر ه خود را ب دستان -

 ،سرفه، عطسه و تخلیه بینی، سرویس بهداشتی بعد از استفاده از ، قبل از غذا خوردندستان خود را  -

 و .. بشوییم و یا ضدعفونی کنیم. تماس با سطوح در اماکن عمومی، حضور در اماکن عمومی

 کنیم.داری خود ه خصوص افرادی که سرفه دارند،تماس با بیمار ب از -

 کنیم.داری خودها  چشم به صورت، بینی و نشسته دستزدن از  -

 کنیم.داری خودتجمعات  در جلسات واز حضور  -
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 فاصله اجتماعی با دیگران را رعایت کنیم. -

 هنگام خروج از منزل حتما ماسک بزنیم. -

 کنیم.داری خودی بسته و بدون تهویه مناسب به خصوص فضااز ورود به جاهای شلوغ  -

 انجام دهیم.های خلوت  در ساعت را وبارخرید خوار -

 .مشلوغ خودداری کنی های خصوص در ساعته وسایل نقلیه عمومی ببه از سوار شدن  -

 رمانیبهداشتی دو با مرکز  کردهدر منزل استراحت  )تب، سرفه وتنگی نفس(م هستی که بیمار درصورتی -

 م.تماس بگیری

 م.اطالع دهی بیماری نقص ایمنی خود را به آنها وضعیتبهداشتی و یا پزشک در تماس با مرکز  -

 

 


