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03.04.2020 

 

Ghid pentru pacienții din casele de îngrijire medicală în urma răspândirea de 

coronavirus (19 COVID) 

 

Context:    

Datorită  răspândirii bolii corona și a multiplicită ții contactelor, pacienții dvs. pot fi obligați 

să  rămână  într-o casă  retrasă  sau 

Că  au fost diagnosticați cu o boală  fă ră  simptome sau cu simptome ușoare. 

Dat fiind faptul că  nu sunt în măsură  să  aibă  grijă  de activită țile simple de viață  în mod 

independent, este necesar să  continuăm Ai grijă  de ele. 

Iată  linii directoare de lucru care vor asigura sănă tatea îngrijitorilor: 

1. Informații privind necesitatea izolă rii: 

Este responsabilitatea managerului direct de a informa angajatul despre necesitatea                          

izolă rii de unul sau mai mulți dintre pacienți. 

2. Echipament de protecție: 

Este responsabilitatea managerului direct de a oferi angajatului echipament individual de protecție: 

2.1. Doua perechi de mai multe ochelari: Dacă  sunt rupte sau rupte, o pereche alternativă  va fi oferită  

pe o bază  „'una pentru una' '. 

2.2   Echipamente de protecție biodegradabile: 

    2.2.1 Mă ști chirurgicale pe zi pentru îngrijitorul pentru toți pacienții. 

2.2.2 Pentru fiecare vizită  la domiciliul unui pacient în mod izolat: halat de unică    

folosință , mănuși și mască  chirurgicală  

         2.2.3 Dezinfectant de mână  

         2.2.4 Șervețele dezinfectante (sau orice cârpă  pentru cură țarea și dezinfectarea gospodă riei) 
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3. Vizitarea locuinței pacientului: 

    3.1  Pacientul care nu este izolat 

3.1.1 Accesul la domiciliul pacientului fă ră  mască , pentru a permite pacientului să  identifice 

terapeutul 

Apoi purtați o mască  chirurgicală  care va acoperi aici și acolo, cu partea colorată  orientată  spre 

exterior Și partea albă  din interior, partea metalică  deasupra nasului și strângeți în jurul nasului și a 

pă rți inferioară  de sub bă rbie. Această  mască  poate fi utilizată  de terapeut pentru toți ne-pacienții 

În izolarea pe care o îngrijești în acea zi. 

Puteți lăsa masca pe gât și dezinfectați mâinile înainte și după  ce ați pus-o 

Nasul este înapoi și înlocuit dacă  este umed sau murdar. 

3.1.2  Asigurați-vă  că  vă  spă lați mâinile cu săpun și apă  sau cu dezinfectant alcoolic în timpul de 

munca,spă lă rii mâinilor, după  cum este necesar. Chiar și atunci când folosiți mănuși, mâinile 

trebuie dezinfectate înainte Și după  îndepă rtare. 

3.1.3 Alte operațiuni ca de obicei. 

 

3.2. Un pacient care este izolat din cauza expunerii sau a bolii: 

3.2.1 La intrarea în casă  în afara ușii, trebuie descă rcate echipamente personale: telefon, bijuterii, 

pixuri și altele asemenea, Și punețile in punga. Oamenii cu pă r lung trebuie să  lege pă rul. 

3.2.2  Echipamentele de protecție și  de igienizare a mâinilor și substanțele de cură țare antiseptice 

trebuie să  fie pregă tite într-un sac. 

 

3.2.3: Propagarea. 

3.2.3.1 Identificare: Identificați-vă  la ușă  fă ră  protecția feței: Imediat după  intrarea în apartament 

pacientul trebuie să  poarte o mască  așa cum este descris în capitolul precedent, să  poarte o haină  

de unică  folosință , ochelari de protecție pentru ochi, dezinfectant de mână  și mănuși curate 

3.2.3.2 Depozitarea echipamentelor personale: echipamentul personal al îngrijitorului (geantă , 

haina ...) puneți într-un dulap curat care va fi atribuit casei pacientului în acest scop, lângă  ușă  de 

intrarea. În lipsa unui dulap se pune într-o pungă  inchisa. 
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3.2.4 Îndepă rtarea protecției: la sfârșitul lucrului, protecția trebuie îndepă rtată  lângă  ușa de ieșire, 

înainte de a pleca din casă . Scoaterea scutului va fi în ordinea listată : 

3.2.4.1 Îndepă rtați mănușile fă ră  a contamina mâinile 

3.2.4.2 Dezinfectati mâinile.  

3.2.4.3 Cură țați mănușile de purtat 

3.2.4.4 Scoateți ochelarii și dezinfectați cu o cârpă  dezinfectantă  și puneți-o într-o pungă  curată . 

3.2.4.5 Scoateți mănușile și dezinfectați mâinile 

3.2.4.6 Scoateți haina fă ră  a atinge partea exterioară , colectând-o într-o pungă   

și aruncați  in oșul de gunoi . 

3.2.4.7.Îndepă rtați o mască  fă ră  a-i atinge fața și a arunca și dezinfecta mâinile, 

Și abia atunci să  scoți echipamentul personal din dulap / geantă  

3.2.5 Dezinfectați mâinile după  ce plecați de acasă  sau aruncați obiectele in coșul de gunoi 

 

3.2.6 Îngrijirea personală  pentru un pacient care stă  izolat și în gospodă rie: 

 

3.2.6.1 Scă ldat: Nu folosiți robinet de duș. Prin înmuierea unui pahar cu apă  și turnarea 

recipientelor cu apă  la spă larea corpului. Într-o mă sură  Și pacientul poate efectua singur procesul 

de spă lare sau verbal, este posibil. Oferiți asistență  la intrare și ieșire la duș, dar terapeutul nu va 

face baie personal.  

3.2.6.2 Inlocuirea așternutului: așternutul trebuie colectat cu atenție și agitat 

Lenjerie de pat, pă turi sau perne. 

3.2.6.3 Vasele: Dacă  pacientul locuiește singur, spă lați vasele cu apă  și săpun. Dacă  tră iești cu 

membrii familiei, spă lați vasele și tacamurile intr-o mașină  de spă lat vase, într-un program de 65 

de grade sau înmuiați după  turnarea manuală  în soluție de clor) înă lbitor 40 cm într-un litru de 

apa (timp de un minut). 

3.2.6.4. Îngrijirea rufelor: Dacă  pacientul locuiește singur, trebuie efectuată  rufe obișnuite. 

Dacă  locuiți cu alți membri ai familiei, rufele trebuie pă strate într-o pungă  

Închis și spă lat separat la 65 de grade. 
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3.2.6.5 Manipularea gunoiului: introduceți o pungă  sigilată  și aruncați-o în coșul normal 

3.2.6.6 Gospodă riei: pot fi cură țate cu preparatele de cură țare obișnuite. Evitați agitarea 

mobilierului sau a covoarelor 

 

 

 

 Cu stimă , 

 

 Prof. Itamar Groto 

 Director general adjunct 
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