
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدین و مراقبت کنندگان محترم

من برای شما می نویسم تا به شما اطالع دهم که ما شاهد مبتال شدن بیش از حد معمول بسیاری اطفال در مراکز مراقبت اطفال به اسهال و   

 ( در این زمان از سال هستیم.gastroenteritis [or gastro]استفراق )

ودی خود برطرف می شود. با این حال، این مرض ممکن است  بیشتر اسهال و استفراق در مراکز مراقبت اطفال ویروسی است و عفونت به خ

  برای بعضی از افراد مانند افراد مسن یا نوزادان عواقب شدیدتری داشته باشد. اگر نگران طوالنی شدن یا شدت عالئم مرض هستید، لطفاً با

ید تماس بگیرید یا به داکتر فمیلی خود )پرستار نوکریوال( هر وقتی که می توان NURSE-ON-CALLبا  1300 60 60  24شماره تلفون 

 مراجعه کنید.

اده خود این عفونت بسیار به آسانی شیوع می یابد، بنابراین من می خواهم که شما از عالیم آن آگاه باشید و بدانید که چگونه از همه افراد خانو

 وگیری کرد.مراقبت کنید. و مهمتر اینکه چگونه می توان از انتقال این عفونت به دیگران جل

 ظاهر شدن عالیم ممکن است تا سه روز طول بکشد و معموالً بین یک یا دو روز و گاهی طوالنی تر دوام می کند.

عالیم آن شامل حالت دلبدی، استفراق، اسهال، تب، درد شکم، سردردی و دردهای عضالنی است. این عالیم ممکن است در افراد  •

 مسن و بسیار خرد شدیدتر باشد. 

 راههای کمک به جلوگیری از شیوع این مرض:

 وگیری کنید.ثانیه بشویید تا از گسترش عفونت جل 20دست های خود را با آب و صابون حداقل برای  •

اگرچه ضد عفونی کننده های الکولی دست در برابر ویروس کرونا موثر است، اما در برابر بسیاری از ویروس های ایجاد کنندۀ  •

 اسهال و استفراق موثر نیست. 

استفراق یا اسهال اطمینان حاصل کنید که اطفال به نوشیدن مایعات در هنگام مریضی ادامه دهند تا از کمبود آب بدن به اثر  •

 جلوگیری شود.

 بطور منظم سطح ها، درازچوکی ها، حمام و اسباب بازیها را پاک کنید تا عفونت به افراد دیگر در خانۀ شما سرایت نکند.  •

ساعت بعد از توقف عالیم مرض در خانه بمانند، زیرا همۀ شما ممکن   48اگر کسی به استفراق یا اسهال مبتال است، همه باید تا  •

 ست در این مدت عفونت را سرایت دهید. ا

o   این بدان معنی است که اطفالی که به مکاتب دیگر می روند باید در خانه بمانند، و شما نیز باید به کار نروید و در خانه

 بمانید.

o   بهتر شدن  ساعت بعد از 48لطفا هنگامی که این مریضی در خانه شما است از هیچ خانواده و دوستان تان دیدار نکنید و تا

 به شفاخانه یا مرکز مراقبت سالمندان جهت دیدن کسی نروید.

برای  گرچه این عفونت احتماالً فقط چند روز طول خواهد کشید، انتقال آن به افراد دیگر بسیار ناخوشایند و بسیار آسان است، بنابراین لطفاً 

 ه را دنبال کنید. محافظت از خانوادۀ خود و خانواده های دیگر این توصیه های ذکر شد

 
 با احترام 
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