
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

 COVID-19خلية المتابعة  –المركز  االستشفائي الجامعي مصطفى باشا 

 (أي مع نوافذ مفتوحة)غرفة مفردة جيدة التهوية :  الشخص المشتبه إصابته عزل

 .مسافة ال تقل عن متر واحد: تجنب التالمس
 .ال تتلقوا زيارات. يجب على أفراد األسرة البقاء في غرفة أخرى. الحد من تنقالت المريض في المنزل

 
 (المطبخ ، الحمام)تهوية جميع المساحات المشتركة : التهوية الجيدة

  وأفراد عائلتهم 19 - كوفيدبفيروس إصابتهم غير الخطيرة المشتبه شروط العزل في المنزل لألشخاص 

 االستخدام بعد والصابون بالماء األواني هذه تنظيف يجب .للمريض المخصصة  : المطبخ وأواني مناشف 

 :المالبس وأغطية السرير والمناشفاغسلوا 

 .وتجفيفها مئوية درجة 90-60 حرارة درجة على الغسالة في أو والماء الصابون باستخدام بالمريض الحاصة

.الغسيل الملوث في كيس الغسيلضع    

.تقم بنفض الغسيل المتسخال    

 ثانية 20الغسل بالماء والصابون لمدة : نظافة اليدين

 بعد أي نوع من االتصال ،1.  

 وبعد تحضير األغذية،قبل 2.

 قبل تناول الطعام،3.

 نظافة الجهاز التنفسي

 .قم بارتداء قناع طبي وقم بتغييره يومًيا1.

 .إزالة القناع دون لمس الجهة  األمامية، وذلك بنزعه من الخلف2.

 ، متسخة األيدي بدت وكلما الحمام إلى الذهاب بعد4.

 بعد مباشرة منها التخلص يمكن ورقية مناشف باستخدام اليدين تجفيف يفضل5.

 .متكرر بشكل واستبدالها نظيفة منشفة باستخدام أو االستعمال

 .تخلص من القناع مباشرة بعد االستخدام وقف بتنظيف اليدين3.

 .ال تعد استخدام أقنعة أو قفازات غير معقمة4.

 السرير بجانب طاوالت) يومًيا األسطح وتطهير تنظيف1.

 .(األخرى النوم غرف وأثاث األسرة وإطارات

 نظافة األسطح
 .اليوم في األقل على واحدة مرة والمرحاض الحمام أسطح وتطهير تنظيف2.

 ، الشطف بعد ثم ، للتنظيف أوالً  المنظف أو العادي المنزلي الصابون استخدام يجب3.

 .٪0.5 بتركيز الجافيل ماء مثل عادي منزلي مطهر

.I وجميع أفراد األسرة حول النظافة الشخصية ، وتدابير الحماية االساسية ، واالحتياطات الواجب اتخاذها لمنع انتشار العدوى بين المرضى توعية يجب

 .أفراد العائلة

يوًما 14المدة   

بعد االستخدام ، يجب تنظيف القفازات المنزلية بالماء والصابون وتطهيرها بماء 1.

 .٪ 0.5بتركيز  الجافيل

 ارتد قفازات ومئزر بالستيكي عند تنظيف األسطح

 .يجب التخلص من القفازات ذات االستعمال الواحد مباشرة بعد كل استخدام2.

 .نظافة اليدين قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها3.

 أواني المطبخ واألطباق والمشروبات والمناشف  مع االخرينال تشاركوا 

.IIالمراقبة الذاتية من قبل أفراد األسرة ، استشارة هاتفية يومية :مراقبة الحالة الصحية للمريض. 

خذ درجة الحرارة صباحا ومساء وسجلها 

الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس وأعراض الجهاز الهضمي: راقب ظهور األعراض. 

العودة إلى المستشفى في حالة تفاقم األعراض. 


