
 خانگی برای بیماری سل  قرنطینھ
 
 

 احتمال دارد میکروب سل را  .بھ بیماری فعال سل ریھ یا گلو مبتال ھستید
ھنگام سرفھ، عطسھ، صحبت، خندیدن یا آوازخواندن از طریق ھوا بھ سایر 

 .افراد منتقل کنید
 

لباس، مالفھ و روبالشی  سل از طریق قاشق یا چنگال، بشقاب یا فنجان
 .شود مشترک، اثاث منزل، توالت، یا با دست دادن منتقل نمی

 
 

 قرنطینھ خانگی
 

. پرستار بھداشت ھمگانی شما بھ شما یاد داده است کھ وقتی دارای بیماری واگیردار ھستید چطور در خانھ اقامت داشتھ باشید
. قرنطینھ خانگی برای متوقف کردن انتشار سل و محافظت از سایر افراد بسیار مھم است.  نامند را قرنطینھ خانگی می این امر

 .کند تا دیگر بھ بیماری مسری مبتال نباشید قرنطینھ خانگی زمان بدن شما را برای دریافت دارو تنظیم می
 

از شما خواستھ خواھد شد . دھید این روند را چطور انجام میپرستار بھداشت ھمگانی شما بطور مرتب بررسی خواھد کرد 
وقتی خلط سینھ شما دیگر . ھای خلط سینھ را ارائھ کنید تا مشخص شود چھ زمانی بھ این بیماری مسری مبتال نیستید نمونھ

ھای عادی  کنید و فعالیتتوانید قرنطینھ خانگی را متوقف  ھای سل نباشد، پرستار شما بھ شما خواھد گفت کھ می دارای میکروب
 . روزمره خود را دوباره از سر بگیرید

 
 از اعضای خانواده و سایر افراد محافظت کنید

 
 ھا بروید گاھ  گذرانید، نباید بھ محل کار، مدرسھ یا پرستش وقتی قرنطینھ خانگی را می. در خانھ بمانید. 

 
  اند اجازه دارند در زمانی کھ مبتال ھستید با شما  کردھ میتنھا افرادی کھ از قبل از تشخیص بیماری سل با شما زندگی

 .زندگی کنند
 
  کنند باید داروی پیشگیری از سل را تا زمانی مصرف کنند کھ پاسخ آزمایش  سالی کھ با شما زندگی می 5کودکان کمتر از

دارو از آنھا . چندان قوی نباشدھای سل  بدن آنھا ممکن است برای مبارزه با میکروب. پوست سل نھایی آنھا آمده باشد
 . کند بیمار نشوند محافظت می

 
 ھای سل از خانھ شما بیرون بروند شود میکروب این کار باعث می. ھای خانھ خود را باز کنید پنجرھ  . 

 
 کنید، جلوی دھان و بینی خود را با پارچھ یا آستین لباس خود بگیرید وقتی سرفھ یا عطسھ می. 
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بازدیدکنندگان را دعوت نکنید بھ داخل خانھ شما بیایند یا  ھرگز 

 .را بازدید نکنید سایر افراد
 

محل کار، مدرسھ، کتابخانھ ھا، : مثل(بھ اماکن عمومی  ھرگز 
خانھ ھا،  ھا، قھوھ مراکز جمعی، رستورانھا،  ھا، بانک گاھ پرستش

 .نروید) ھای سینما، سوپرمارکت و پاساژھا سالن
 

مثل اتوبوس (از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید  ھرگز 
 ).ھا، مترو، قطار، ھواپیما، و قایق و کشتی

 
 

 نکاتی درباره قرنطینھ خانگی
 
  ًاستفاده از تلفن و با  -با اعضای خانواده و دوستان خود  حتما

 .کند این کار بھ غلبھ بر تنھایی بسیار کمک می.  ارتباط داشتھ باشید -رایانھ برای صحبت
 
  ًاز یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود بخواھید مواد خوراکی یا غذای شما را ھم بیاورد حتما . 

 
  ًبسیاری از افراد وقتی مدت زمانی کوتاه نیز بھ بیرون   .روی کوتاه بروید بھ بالکن یا حیات پشتی بروید یا بھ پیادھ حتما

وقتی بیرون از منزل ھستید، نیازی نیست ماسک بھ دھان بزنید، اما فاصلھ خود .  کنند روند حس بھتری پیدا می از منزل می
 . را از سایر افراد حفظ کنید

 
  ًاگر .  روید ماسک بھ دھان بزنید ی دادن آزمایش سل میروید یا برا دھنده خدمات بھداشتی خود می وقتی بھ دیدار ارائھ حتما

وقتی بیماری مسری دارید . شوید، ماسک بھ دھان بزنید و پنجره را باز کنید برای رفتن بھ محل مالقات سوار تاکسی می
 .اصالً از وسایل نقلیھ عمومی استفاده نکنید

 
   ،ریزی کنید ھای خود را دوباره برنامھ ھا یا نشست سایر قرار مالقات حتماً وقتی دیگر بھ بیماری مسری مبتال نیستید . 

 
  ،و بالفاصلھ بھ کارمندان آمبوالنس و  حتماً اگر وضعیتی اورژانسی برای شما پیش آمد و الزم شد بھ بیمارستان بروید

 .اتاق اورژانس اطالع دھید کھ سل دارید
 

 
 .از پرستار بھداشت ھمگانی یا کارمند اداره حمل و نقل کمک بخواھیداگر در یکی از موارد فوق بھ کمک نیاز دارید، 

 
 مدت زمان قرنطینھ خانگی

  
پرستار بھداشت ھمگانی شما اطالع خواھد داد کھ چھ زمانی دیگر .  مدت زمان قرنطینھ خانگی برای ھر شخص متفاوت است

بطور کلی، این .  روزمره و عادی خود را از سر بگیریدھای  توانید فعالیت بھ قرنطینھ خانگی نیازی نیست و دوباره می
 . رسانی بھ نتایج آزمایش خلط سینھ، مصرف داروی سل برای دو ھفتھ یا بیشتر و داشتن حس بھتر بستگی دارد اطالع

 
دھنده خدمات بھداشتی آموزش  حتی در صورتی کھ حس بھتری دارید، ضرورت دارد داروی سل خود را ھمانطور کھ ارائھ

 .شود شوند و بیماری سل شما درمان می ھای سل کشتھ می با این کار میکروب. داده مصرف کنید
 

ای دربارۀ قرنطینھ خانگی دارید، لطفاً با پرستار بھداشت ھمگانی یا کارمند اداره حمل  اگر سؤال یا مسئلھ
  .و نقل صحبت کنید


