ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺘﮭﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳ ﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤ ﺎران و ﺳ ﺎﯾﺮ ﭘﺮﺳ ﻨﻞ ﻻزم
و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨ ﺶ ھ ﺎ اﻃﻼﻋ ﺎت ﺑﮭﺪاﺷ ﺘﯽ را آﻣ ﻮزش ﺑﮕﯿﺮﻧ ﺪ و ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ اﺟ ﺮای آن
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

* از آوردن ھﺮﮔﻮﻧﮫ وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب وﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ دﻧﺪاﻧﮭﺎی ﺧﻮد را
ﻣﺴﻮاک ﺑﺰﻧﯿﺪ.
* ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﻏﺬای ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮده و ﻏﺬای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار
ﻧﺪھﯿﺪ.
* از ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ و  ...روی ﻣﯿﺰ ﻏﺬاﺧﻮری ﺟﺪا ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﻣﯿﻮه را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
* از ﻗﺮار دادن ﻣﯿﻮه ھﺎ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﯿﺎه در داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
* در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ھﺮ روز اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی زﯾﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﯿﺰی ﻣﻮھﺎ و ﻧﺎﺧﻨﮭﺎی ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮھﺎی ﺑﺪن ﺣﺘﻤﺎ از ﺗﯿﻎ ھﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.و از
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻎ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* از ﺣﻮﻟﮫ ،ﻟﯿﻮان ،ﻗﺎﺷﻖ ،ﻣﺴﻮاک و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا و ﻇﺮوف ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺪدا" ﺧﻮداری
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

* از ﺗﺮدد ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﺳﺎﯾﺮ اﺗﺎق ھﺎ ﺟﺪدا" ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
*از دﺳﺘﮑﺎری ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺳﺮم وآﻧﮋﯾﻮﮐﺖ ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
* در ﺻﻮرت ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ آﻟﻮده ﺷﺪن اﻟﺒﺴﮫ ﯾﺎ ﻣﻠﺤﻔﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
* زﺑﺎﻟﮫ و آﺷﻐﺎل ﺧﺎﻧﮕﯽ را در داﺧﻞ ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﮐﮫ ﮐﯿﺴﮫ ﻣﺸﮑﯽ دارد ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
* از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و اﺷﯿﺎء آﻟﻮده ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
* ﻧﮕﮭﺪاری ﮔﻠﺪاﻧﮭﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻼﻗﺎت آﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
* ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻔﺎل را ﺑﮫ داﺧﻞ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎورﻧﺪ.
* ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﮫ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
* ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و ﺗﺬﮐﺮات ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
*ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﺟﺎزه ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮوج از ﺗﺨﺖ وراه رﻓﺘﻦ ﺣﺘﻤﺎ"از ﺗﺨﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه
وﺷﺮوع ﺑﮫ راه رﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ودر ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺎزه ﺑﮫ ﺧﺮوج از ﺗﺨﺖ ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﺷﺤﺎت در رﯾﮫ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪه ودر ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺗﺤﺮک داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ آرزوي ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﻔﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﺷﻤﺎ

ﭘﺮﻧﺪوش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

