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 در افراد دارای معلولیت 91-کوویدز ا پیشگیریراهنمای 

 توصیه های بهداشتی مشترک

 

این روز ها ویروس کرونا زندگی همه افراد را تحت تاثیر قرار داده، اما برخی گروه ها از قبیل افراد دارای معلولیت با خطرات 

 رارق ویروس کرونا به ابتال خطر معرض در را کسی خود خودی به معلولیت یک داشتن که حالی در.روبرو هستند جدی تری

باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در اینجا نکاتی آمده است که الزم است افراد  تلیمعلوافراد دارای سالمت  اما دهد، نمی

 دارای معلولیت، خانواده ها و مراقبین آنها به آن توجه کنند.

 

 افراد دارای معلولیت و سالمندان: به کلی توصیه های 

تا حد  دحامزا پر و شلوغ معابر درباید  افراد دارای معلولیت .1

 .دنیاب حضور کمترامکان 

 و ماسک از استفاده با باید جمعی ایهگروه و محافل در حضور .2

 .باشد دستکش

 از دست دادن و روبوسی آشنایان باید هنگام برخورد با دوستان و .3

 اجتناب نمایند. کردن

 از ترمهم بسیار افراد دارای معلولیت در هادست ضدعفونی .4

 و الکل از باید خصوصدر این  ،باشدمی دیگر هایگروه تمامی

 ؛صابون و آب وجود عدم صورت در؛  هکنندضدعفونی مواد

 نمایند. استفاده

 .ننمایند استفاده عمومی و همگانی نقلیۀ وسایل افراد دارای معلولیت بهتر است از کلیۀ تا حد امکان .5
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اعضای خانواده و دوستان بهتر است برای  .6

مورد نیاز افراد دارای  بهداشتی  لوازم تهیه

معلولیت اقدام نمایند و تا حد امکان از 

 هایصفحضور افراد دارای معلولیت در 

  خرید اجتناب شود. طوالنی

همه افراد دارای معلولیت بهتر است  .7

 به اطالعات خود را در سامانه سالمت

 سالمتی وضع با های مرتبطپیامک توانندآنان می ،همراه تلفن شماره با ورود .وارد نمایند salamat.gov.ir نشانی

 نمایند. دریافترا  خود

 ، از قبیل تب، تنگی نفس، گلو درد، سرفه خشک و غیره11-کوویدعالئم اولیه ابتال به معلولیت باید از  دارای افراد همه .8

 مطلع باشند.

الکترونیک پول و یا خریدهای  قبیل خدمات پرداخت از از خدمات الکترونیک باید تا حد ممکن افراد دارای معلولیت .1

  نمایند. استفاده اینترنتی

 توصیه بسیار باشندمی C ,D ,E هایویتامین دارای که هاییمیوه مصرف و منزل در شده پخته غذاهای از استفاده .11

 عایتر آنها در کنار بیشتر پذیریآسیب جهت به عزیزان این برای استرس از دور زندگی و کامل استراحت و است شده

 است. ضروری فوق نکات

 یا و وقتپاره بصورت که مراقبینی .11

 دارای افراد یا و سالمندان از دائمی

 بایستی نمایندمی نگهداری معلولیت

 و آب با را هادست کاری هر از قبل

 کنندهضدعفونی محلول یا و صابون

 .نمایند استریل
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 جسمی حرکتی: اختالالتهای مربوط به افراد دارای توصیه

ها برای افراد نجایی که شستشوی دستآاز   -1

سیب نخاعی آدارای قطع عضو و افراد دارای 

های از ژل شود این افراددشوار است، توصیه می

افراد  با کمک توسط خویش و یاضدعفونی 

تفاده اس کرونابیماری تنفسی و یا به  غیرمبتال

 نمایند.

وسایل  دیگر و عصا ویلچر،هنگام استفاده از  -2

 .استفاده نمایند دستکش ازباید کمکی 

  د.نو ضدعفونی گرد نظافت مستمر بصورت باید عصا و ویلچر مانند توانبخشی کمک وسایل -3

 شوند.قبل از واردشدن به داخل خانه ضدعفونی  بایدهای ویلچر و یا عصا چرخ -4

 ذارند.بگبا دیگران به اشتراک نباید وسایل کمکی خود را تا حد ممکن  ،حرکتی افراد دارای اختالالت جسمی -5

 ،اندداده دست از را خود هایریه کامل حجم از استفادهامکان  که گردنی آسیب بویژه نخاعی آسیب افراد دارای -6

 .شوند برخوردار تریجدی بسیار هایمراقبت از بایستی

 

 بینایی التافراد دارای اختال به مربوط هایتوصیه

 شرایط بیناییختالالت اافراد دارای  (1

زیر در بسیاری از  دشواری دارند

ف اموارد نیاز به لمس محیط اطر

 حتماً با این وجود آنها .خود را دارند

 ،های یکبار مصرفاز دستکشباید 

استفاده  دودی ماسک و عینک

 نمایند. 

زنگ درها و وسایل غیرشخصی  ،آسانسور، موبایل ،کلیدهای صفحۀ کیبورد ،های مختلف بعنوان مثالبرای لمس دکمه (2

 های یکبار مصرف استفاده نمایند. از دستکشباید 

  .ضدعفونی شود عصای سفید آنان باید مرتباً (3
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 .از ماسک استفاده کنندنفر باید صحبت را به حداقل برسانند و هر دو  ،در صورت داشتن همراه برای تحرک و جابجایی (4

اید ب توسط دیگران،سردرد عالئمی مانند تب و در صورت شنیدن صدای سرفه و یا ابراز اختالالت بینایی افراد دارای  (5

 د تا خطر ابتال کاهش یابد. نهرچه زودتر از آن محل خارج شو

 فقط از اسپری ضدعفونی استفاده شود. (6

  از عینک دودی استفاده شود. (7

 عینک دودی خود را در روز چند نوبت ضدعفونی نمایید. (8

 صدای مخاطبین حساس باشید. نسبت به تغییر (1

 های هشداردهنده با خط بریلنصب اعالمیه  (11

 های با خط بریلضدعفونی اعالمیه  (11

 یابی او استفاده شود.از قسمت پوشیده فرد نابینا در جهت  (12

 

 شنوایی اختالالت دارای افراد به مربوط هایتوصیه

خانواده و دوستان باید در مورد کرونا با فرد  -1

صحبت  حتماًدارای اختالالت شنوایی 

  کنند.

نجایی که آشنوایی از  افراد دارای اختالالت -2

خوانی با دیگران ارتباط برقرار اغلب با لب

بایستی حداقل فاصله یک متری  کنند،می

را برای جلوگیری از انتقال ویروس رعایت 

. این روز ها حتی ماسک هایی ویژه افراد دارای اختالالت کنندگفتگو حتما از ماسک استفاده یان پانمایند و پس از 

 شنوایی طراحی شده است.

 استفاده کنند.)رنگی( از دستکش آبی  ،بهتر است به جای دستکش سفید رنگ -3

 .خوانی بپرهیزند شنوایی بایستی با یکدیگر با زبان اشاره صحبت کنند و از لب اختالالت دارای دو فرد -4
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 برند بایستی از آن محل فوری خارج شوند.کنند و یا از تب فراوان رنج میبه محض دیدن افرادی که سرفه می  -5

شنوایی باید  اختالالت دارای افراد -6

به طور مرتب  خود راسمعک و باتری 

 .ضدعفونی کنند

به منظور به حداقل رساندن ارتباط  -7

جهت جلوگیری از سرایت بیماری، 

بهتر  شنوایی اختالالت دارای افراد

هایی خرید کنند که است از فروشگاه

  .دارای برچسب قیمت است

 در اماکن مورد نیازاستقرار مترجم زبان اشاره  -8

 

 هوشی و ذهنی اختالالت دارای افراد به مربوط هایتوصیه

با افراد دارای اختالالت هوشی و  (1

به زبان ساده و با آرامش  باید ذهنی

 شود.در مورد کرونا صحبت 

 دارای افرادخانواده و یا مراقبین  (2

بایستی  ذهنی و هوشی اختالت

کامالً مراقب باشند تا این عزیزان 

خارج نشوند و از خانه مراقب  بدون

از  حتماًدر صورت خروج از خانه 

ماسک و دستکش استفاده نمایند و 

 اجتناب نمایند.های مختلف آسانسور و ... دکمه ،هاتا حد امکان از دست زدن به دستگیره

ثانیه به صابون آغشته و تمامی سطوح  21حداقل مدت های آنها برای دستباید  از محیط بیرون به محض برگشت (3

 د. نها شسته و آب کشیده شوها و ناخندست

تا در صورت مشاهدۀ هرگونه است کننده ضروری های ضدعفونیی مراقبین این عزیزان همراه داشتن لوسیونبرا (4

 استفاده نمایند.  فرداحتیاطی فوراً از آن برای بی

 توان استفاده کرد.می بهداشتی نکات رعایت و هادست شستن نحوه برای نمایش یا و بازی هایتکنیک از (5
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ش یا پوشیدن دستکش نخی زیر دستک کننده حساس است از بانداژ نرممواد ضدعفونیدر صورتی که فرد به دستکش و  (6

 توان استفاده کرد.میالتکس 

 داشته باشد.در معرض افراد دارای اختالالت هوشی و ذهنی قرار  نبایدکننده مواد ضدعفونی (7

های آنها با شست و شوی دست (8

 دستکش توسط همراه

های عمومی آنها را همراهی محیطدر  (1

 نمایید.

توان به تغییر رفتار فرد دارای کم  (11

 ذهنی حساس شوید.

از آنها بخواهید در دوران قرنطینه، در  (11

انجام کارهای خانه از قبیل آشپزی 

 کمک کنند و سرگرم شوند.

 

  افراد دارای اختالالت روانپزشکی به مربوط هایتوصیه

 شود.در مورد کرونا به زبان ساده و آرام صحبت  روانپزشکی باید اختالالت دارای افرادبا  -1

 هدکننمواد ضدعفونیبه بوی ک، ممکن است یبرخی از افراد دارای اختالالت روانپزشکی از قبیل کودکان اتیست -2

وا تهویه ه ها،جرهنزکردن پابا بیا و  شودهای محیط استفاده بوکنندهبهتر است از خوش نشان دهند، بنابراینحساسیت 

 گردد.

 شود.بیش از حد و با ترس از کرونا صحبت  نباید در محیط خانه -3

 .به تغییر رفتار افراد دارای اختالالت روانپزشکی حساس شوید ممکن است عالئم کرونا را بیان نکنند -4

 .کرد استفاده توانمی بهداشتی نکات رعایت و هادست شستن نحوه برای نمایش یا و بازی هایتکنیک از -5

 .ردک استفادهمواد ضدعفونی و یا  نرم بانداژ از است حساس کنندهضدعفونی مواد و دستکش به فرد که صورتی در -6

 .باشد داشته روانپزشکی قرار اختالالت دارای افراد معرض در نباید کنندهضدعفونی مواد -7
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 سالمند افراد به مربوط هایتوصیه

د نبایافراد سالمند به جز موارد خیلی ضروری  -1

 .از منزل خارج شوند

از شرکت در تجمعات و اماکن عمومی باید  -2

 پرهیز نمایند. جداً

 در صورت خروج ضروری از منزل باید حتماً -3

از ماسک و دستکش استفاه نمایند و از وسایل 

 نقلیه عمومی استفاده نکنند.

رعایت نکات بهداشت برای سالمند از قبیل  -4

آنان اهمیت دو چندان دارد چرا که در خطر بیشتری برای ابتال به این ویروس ف اها و محیط اطرضدعفونی دست

 هستند.

 .باید به حداقل ممکن برسد ممالقات با افراد سالمند توسط دوستان و اقوا -5

 کلیوی، قلبی و غیره دارند بیشتر هایاریمای از قبیل دیابت، فشارخون، سرطان، بیهای زمینهسالمندانی که بیماری -6

در معرض خطر بوده و اطرافیان باید نکات بهداشتی 

 را با دقت در مورد آنان اجرا نمایند.

مصرف داروهای روزانه سالمندان نباید فراموش  -7

 شود.

-کووید کرونا ویروسعالئم اولیه  در صورت مشاهدۀ -8

 شکخ سرفه درد، گلو نفس، تنگی تب، قبیل از ،11

ه بالفاصلبایستی  ، خانوادهسالمند در افراد غیره و

ها و موضوع را به پزشک اطالع دهند و درمان

  جدی بگیرند.های پزشکی را توصیه

را جدی  بهداشتیهای ممکن است افراد سالمند توصیه -1

 هند.و اقدامات الزم را انجام د افراد خانواده و یا مراقبین باید به این نکته توجه نمایندبنابراین  نگیرند و یا فراموش کنند،

  .اتاقی که افراد سالمند در آن قرار دارند باید به طور مناسب انجام شود هویه هوایت -11

 


