
محترم: همراه و بيمار

جهت مجتمع محيط بهداشت و عفونت كنترل واحد شما، براي سالمتي آرزوي ضمن
خواهشمنداطالع است، نموده تهيه را پمفلت اين عزيز بيماران شما آگاهي سطح بردن باال و رساني

دهيد. ياري خدمات بهتر ارائه در را ما شده ذكر موارد رعايت و مطالعه با است

عفونت: انتقال از جلوگيري جهت الزم اقدامات

مالق• صورت ايزولهـدر عفوني بيمار با شده)،ات (جداسازي
طبق را و... دستكش و ماسك مثل لزوم مورد فردي حفاظت وسايل

نماييد. استفاده اتاق درب بروي شده نصب دستورالعمل

ت• با خود بيني و چشم و دهان مخاط يا پوست تماس صورت فرورفتندر يا و ديگر فرد رشحات
و آب با دست شستشوي و فراوان آب با محل شوي و شست از پس بدن، در برنده و تيز اجسام

نمايد. هدايت عفونت كنترل دفتر به را شما تا داده اطالع بخش مسئول به صابون

مح• آب مقداري با و بكشيد را سيفون بهداشتي هاي سرويس از استفاده بار هر از رابعد ل
بشوييد. صابون و آب با را خود سپسدستهاي نماييد تميز

بهيار• كمك راهنمايي با حتماً ترخيص هنگام مصرف، يكبار لگنهاي از استفاده صورت در
بيندازيد. رنگ زرد سطل در را آنها بخش

به• را موضوع تاسيساتي، مشكالت هرگونه يا بهداشتي هاي سرويس گرفتگي صورت در
ا بخش دهيد.مسئول طالع

مي استآيا ممكن فردي، بهداشت رعايت عدم با دانيد

كنيد؟!!! منتقل خود دوستان و خانواده به را بيماري

بيمارستان: محيط و بستري اتاق در بهداشت رعايت جهت الزم اقدامات

الزامي• زير موارد در بهداشتي سرويس در شده نصب دستورالعملهاي طبق دست شستشوي
است:

oبيمار با تماس از بعد و قبل
oبيمار اطراف وسايل يا بيمار ترشحات با تماس از زابعدبعد

توالت به رفتن
oبيمارقبل براي كاري هر انجام از
oآلوده ملحفه و البسه لگن، مانند آلوده وسايل حمل از بعد

* * ديگران* و خود سالمتي حفظ سيگارابراي كشيدن دخانياتز و
نماييد. خودداري بيمارستان در

ك• داخل تخت، زير در زباله ريختن غذااز ميز كشوي و تخت كنار ميز خودداريمد، خوري
.نماييد

نماييد.• خودداري يخجال در آن باقيمانده دادن قرار از و ريخته دور را باقيمانده غذايي مواد
كاغذي،• دستمال مثل عادي پسماندهاي مخصوص مشكي كيسه با رنگ آبي زباله سطل

. و غذايي پسماند ميوه، پسماندهاي..،پوست مخصوص زرد كيسه با رنگ زرد زباله سطل و
باشد. مي بيمار) ترشحات و خون به آغشته (پسماندهاي عفوني

عفوني غير زباله عفونيسطلسطل شيمياييزباله زباله سطل

رنگ آبي
رنگزرد

دردآ درمان، هزينه بستري، مدت طول افزايش موجب عفونتها دانيد مي يا

از پيشگيري راه بهترين صابون و آب با دستها وشوي شست و شوند مي و...

است؟!!! عفونت

رنگنارنجي



آنفوالنز از پيشگيري براي بهداشتي سرماخوردگيپيام و :ا

كنيد-1 خودداري محيط در شده مصرف هاي كاغذي دستمال رهاكردن .از

كامل-2 بهبودي تا و كرده استراحت منزل در سرماخوردگي و آنفوالنزا به ابتال درهنگام حضـور از
عمومي هاي نمائيدمحلمكان خودداري خود .كار

ازد-3 آنفوالنزا و سرماخوردگي به ابتال زمان كنيددستر خودداري ديگران با روبوسي و .دادن

به-4 عمومي اماكن در كه صورتي نكنيـددر لمـس را خود چشمهاي بيني، ايد، زده دست .سطوح
اين از آنفوالنزا ويروسهاي شوندچون مي شما بدن وارد .طريق

دستهاي-5 ديگران به عفونت انتقال از جلوگيري عطسهبراي و سرفه از پس را صابونخود و آب با
بشوئيد كامل .بطور

بنوشيدهنگامهب-6 زياد مايعات و داشته مناسب تغذيه آنفوالنزا و .سرماخوردگي

در بيماريها انتقال از دستها، شستن و فردي بهداشت رعايت با

كنيد. جلوگيري ديگران به بيمارستان محيط

همراهراهن و بيمار براي بهداشتي مراقبتهاي ماي
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