
 

అనుబంధం-II 
సంరక్షణ ఇచ్చేవారకిి సూచనలు: ముసుగు / మాస్క్: సంరక్షకుడు అనారోగయ వ్యకిితో గద ి లో ట్రిపుల్ లేయర్ మెడికల్ మాస్క్ 
ధరించ్ాలి. ముసుగు / మాస్క్ ఉపయోగ ించటేపపుడు  ముందు భాగాన్ని తాకకూడదు లేదా స్ుర శించకూడదు.ముసుగు స్ాివాలతో తడిగా లేదా 
మురికిగా ఉంట్ే, దాన్నన్న వ ంట్నే మారాేలి.ఉపయోగ ించిన తరవాత మరియు ముసుగు పారవేసిన తరువాత చ్చతి పరిశుభ్తిను  పవట ించాలి. 
 అతను / ఆమె తన ముఖం, ముకు్ లేదా నోట్రన్న తాకకుండా ఉండాలి. 
 అనారోగయ వ్యకిిన్న కలిసిన తరవాత లేదా ఆ పర స్రవలకు వెళి్లవచిిన తరవాత  చ్చతి పరిశుభ్ితను పవట ించాలి. 
 ఆహారాన్ని తయారుచ్చసే ముందు మరియు తరువాత, తినడాన్నకి ముందు, మరియు తరువాత కూడా చ్చతి పరిశుభ్ితను 

పవట ించాలి.ట్ాయిలెట్ ను వవడిన  తరువాత మరియు చ్చతులు మురికిగా కన్నపించినపుుడలాా  చ్చతిన్న స్బ్బు లేదా ఆల్హాల్ ఆధారిత హాయండ్ 
రబ్ మర యబ నీట తో కనీస్ిం 40 సెకని పవటు శుభ్రిం చసే్ుకోవవలి. 

 సబుు మరియు నీట్రన్న ఉపయోగించిన తరువాత, చ్చతులను ఆరబటె్టడాన్నకి పునరిిన్నయోగపరచలేన్న కాగితపు తువాిళా్ను 
ఉపయోగ ించాలి లేదా పితచయకమైెన శుభ్ిమైెన గుడడ తువాిళా్ను  వవడ ితడిగవ మార నపపడు దానిని మార్ివలెను. 

రోగగరస్ుు డ ిపర స్రవలలో తీస్ుకోవవలిిన జాగరతులు:రోగి యొక్ శరీర దివాలతో ముఖయంగా నోట్ర లేదా శ్ాిసకోశ స్ాివాలతో పితయక్ష సంబంధాన్ని 
న్నవారించండి.  రోగిన్న చేతితో తాకినపపుడు  పునరిిన్నయోగపరచలేన్న చ్చతి తొడుగులు వాడండి.  చ్చతి తొడుగులు తొలగించ్చ ముందు మరియు 
తరువాత చ్చతి పరిశుభ్ిత పాట్రంచండి. 
 అతన్న తక్షణ వాతావ్రణంలో కలుషితమైెన వ్సుి వ్ులను తాకకుిండా జాగరతు  వహ ించిండ ి (ఉదా. సిగరెట్లా , పాతిలు, వ్ంట్కాలు, 

పానీయాలు, తువాిళ్లా  లేదా బ్ెడ్ షీటిను ఉపయోగ ించకుిండా ఉిండడిం). 
 రోగికి తన గదిలో ఆహారం తపుక అందించ్ాలి. రోగి ఉపయోగించ్చ పాతిలు మరియు వ్ంట్లను సబుు / డిట్రెజంట్ మరియు నీరును చ్చతి 

తొడుగులు ధరించి శుభ్ిం చ్చయాలి. పాతలిు మరియు వ్ంట్లను తిరిగి ఉపయోగిం చుకోవ్చుే. చ్చతి తొడుగులు తీసిన తరాిత లేదా 
వస్ుు వపలను ఉపయోగించిన తరాిత చ్చతులు శుభ్ిం చ్చయండి. 

 ఉపరితలాలను శుభ్ిపరిచ్చట్పుుడు లేదా న్నరిహ ంచ్చట్పుుడు, రోగి ఉపయోగించ్చ దుసుి లు లేదా బ్ెడ్ షీటిను శుభ్ిపరిచ్చట్పుుడు ట్రిపుల్ 
లేయర్ మెడికల్ మాస్క్ మరియు పునరిిన్నయోగపరచలేన్న చ్చతి తొడుగులు ఉపయోగించండి. చ్చతి తొడుగులు తొలగించ్చ ముందు 
మరియు తరువాత చ్చతి పరిశుభ్ిత పాట్రంచండి. 

 సంరక్షణ ఇచ్చేవారు రోగికి సూచించిన చికితసను అనుస్ర స్ుు న్ాారవ లేదా అన్ ేవిషయానీా ఎపుట కపపుడు నిరవా ర ించుకోవవలి. 
 సంరక్షణ ఇచ్చేవారు అన్ని సన్నిహ త సంబంధాలు మరియు రోజువారీ శరీర్ ఉష్ణో గరతలను, వారి ఆరోగాయన్ని సియంగా పర్యవకే్షిస్తు  COVID-19 

యొక్ ఏద ైనా లక్షణాలను గమనిించినటియిత ే(జ్ిరం / దగుు  / శ్ాిస తీసుకోవ్డంలో ఇబుంది)వ ంట్న ేన్నవేదించండి. 
రోగికి సూచనలు: రోగి ఎపుుడ నైా ట్రిపుల్ లేయర్ మెడికల్ మాస్క్ వాడాలి.  8 గంట్ల ఉపయోగం తరాిత లేదా ముసుగు తడిగా లేదా 
మురికిగా మారితచ విసమరించండి.  

 ముసుగు తడిగా లేదా మురికిగా మారితచ విసమరించండి.  
 1% సో్ డియం హ ైపో -కోా రైెట్తో కిమిిసంహారక చ్చసిన తరాిత మాతిమే మాస్క్ను విసమరించ్ాలి. 
 రోగి కేటాయిించబ్డిన గదిలో మాతరమే ఉండాలి మరియు ఇంట్లా  ఇతర వ్యకుి ల నుండి ముఖయంగా వ్ృదుు లకు మరియు రకిపో ట్ల, 

హృదయ సంబంధ వాయధులు, మూతిపిండ వాయధి మొదలెైన సహ-అనారోగయ పరసిిితులు ఉని వవర కి దూరంగా ఉండాలి 
 తగినంత ఆరీరీకరణను న్నరిహ ంచడాన్నకి రోగి విశ్ాింతి తీసుకోవాలి మరియు చ్ాలా దవిాలు తాగాలి 
 అన్ని సమయాలలో శ్ాిసకోశ స్ింబ్ింధతి విషయాలను గమనిించుకోవవలి  
 చ్చతులు కనీసం 40 సెకనాపాట్ల సబుు మరియు నీట్రతో కడగాలి లేదా ఆల్హాల్ ఆధారిత శ్ాన్నట్ ైజ్ర్ తో శుభ్ిం చ్చయాలి. 
 వ్యకిిగత వ్సుి వ్ులను ఇతర వ్యకుి లతో భాగస్ాిమయం చ్చయవ్దుర . 
 గదిలో తరచుగా తాకిన ఉపరతిలాలను (ట్ాబెా ట్లు, తలుపు గుబులు, హాయండిల్స మొదలెైనవి) 1% హ ైపో కోా రైెట్ దాి వ్ణం తో శుభ్ిం 

చ్చయాలి. 
 రోగి తపున్నసరిగా వ ైదుయడి సూచనలు మరియు మందుల సలహాలను పాట్రంచ్ాలి. 
 రోగి రోజువారీ ఉషోో్ గతి ను, ఆరోగాయన్ని సీాయ పరయవేక్షణ చసే్తు  కింిద వివ్రించిన విధంగా ఏద ైనా లక్షణాలు ఉనా యెిడల వ ంట్నే 

నివేదిించవలెను. 


