Recomendaciones para el aislamiento domiciliario
en casos leves de COVID-19
Estas son las recomendaciones que se deben seguir si se está en aislamiento domiciliario por ser un caso
leve de COVID-19.
Lea atentamente estas recomendaciones y pregunte (telefónicamente) cualquier duda.
Sus familiares y convivientes deben recibir también información.

Lugar de aislamiento (debe disponer de teléfono en la habitación)
Quédese en su casa, evite
salir de la habitación,
manteniéndola ventilada y
con la puerta cerrada.

Evite distancias
menos de 2
metros de los
convivientes.

Evite visitas a
su domicilio.

Utilice su propio baño;
si lo comparte, debe
desinfectarse antes de
que lo usen otros.

Tenga en la
habitación
productos de
higiene de manos.

Tenga un cubo
de basura de
pedal en la
habitación

Los productos de desecho deben tirarse en la bolsa de plástico colocada dentro del cubo de basura.
Anúdela bien antes de tirarla.

Prevenir el contagio

Tápese al toser y
estornudar con un
pañuelo de papel.

Tire el pañuelo
en la papelera.

Lávese las manos
con agua y jabón.

Persona cuidadora

Guantes para
cualquier contacto
con secreciones.

No comparta utensilios personales
como toallas, vasos, platos, cubiertos y
cepillos de dientes.

Lave las manos si
entra en contacto
aunque haya
usado guantes.

La persona cuidadora no debe tener factores
de riesgo de complicaciones, y debe realizar
autovigilancia de los síntomas.

Limpieza

Póngase la mascarilla si sale a espacios
comunes o entra alquien en la habitación,
y lávese las manos al salir.

Limpie a diario las superﬁcies que se tocan
a menudo, baño e inodoro con bayetas
desechables y lejía (1 parte de lejía al 5% por
99 de agua). Lávese las manos al terminar.

Utilice mascarilla
cuando compartan
espacio.

Use lavavajillas
o friegue con
agua caliente

No sacudir la ropa, meter
una bolsa hermética.
Levarse siempre las manos
después de tocar la ropa.

Lave la ropa
a 60-90° y
séquela bien.

Si nota empeoramiento comuníquelo a su profesional de referencia o al 112.
Si algún conviviente o cuidador presenta síntomas, no acuda a su centro sanitario y llame
por teléfono. Para dudas sobre el COVID-19, teléfono habilitado es: 941 29 83 33
Fuentes:
· Basada en la Infografía de Recomendaciones para el paciente caso de investigación o caso conﬁrmado leve
en aislamiento domiciliario. Consejería de Sanidad Asturias.
· Manejo domiciliario de casos de investigación, probables o conﬁrmados de COVID-19. Ministerio de Sanidad.
· COVID-19: self-isolation for patients udergoing testing. Public Health England.
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ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﻌﺰل اﳌﻨﺰﱄ ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﰲ ﻋﺰل ﻣﻨﺰﱄ ﻟﻜﻮﻧﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﺪ 19
ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﻃﺮح أي أﺳﺌﻠﺔ )ﻋﱪ اﳍﺎﺗﻒ(.
أﻳﻀﺎ.
ﺟﺐ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ واﳌﺨﺎﻟﻄﻮن ﻟﻚ ﻫﺬة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ً

ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺰل )ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ ﻫﺎﺗﻒ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ(
ﲡﻨﺐ اﻟﺰﻳﺎرات
اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ

ﲡﻨﺐ اﳌﺴﺎﻓﺎت
أﻗﻞ ﻣﻦ 2
ﻣﱰ ﻣﻊ
اﳌﺨﺎﻟﻄﻴﲔ ﻟﻚ.

إﺑﻖ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ,ﲡﻨﺐ
اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ,
وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻬﺗﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻊ إﻏﻼق اﻟﺒﺎب

إﺣﺘﻔﻆ ﺑﺴﻠﺔ
ﻗﻤﺎﻣﺔ ب
دواﺳﺔ ﰲ
اﻟﻐﺮﻓﺔ

إﺣﺘﻔﻆ ﰲ
اﻟﻐﺮﻓﺔ
ﲟﻨﺘﺠﺎت ﻧﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻴﺪﻳﻦ.

إﺳﺘﺨﺪم ﲪﺎﻣﻚ اﳋﺎص ؛
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﺎرﻛﻪ  ،ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻚ
ﺗﻄﻬﲑﻩ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ.

ﳚﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﰲ اﻟﻜﻴﺲ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﳌﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﺳﻠﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.
إﻋﻘﺪﻩ ﺟﻴﺪا ﻗﺒﻞ رﻣﻴﻪ

ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺪوى

إرﺗﺪي اﻟﻘﻔﺎزات ﻋﻨﺪ
أي ﺗﻼﻣﺲ
ﻣﻊ اﻹﻓﺮازات

ِ
ﻗﻨﺎﻋﺎ
ارﺗﺪ ً
ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﻜﺎن

اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

إﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻋﻨﺪ
أي ﺗﻼﻣﺲ،
ﺣﱴ إذا ﻛﻨﺖ
ﺗﺮﺗﺪي اﻟﻘﻔﺎزات.

ﻻ ﺗﺸﺎرك اﻷدوات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﺷﻒ
واﻷﻛﻮاب واﻷﻃﺒﺎق وأدوات اﳌﺎﺋﺪة وﻓﺮﺷﺎة
اﻷﺳﻨﺎن

اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﻠﻤﻀﺎﻋﻔﺎت و ﳚﺐ أن ﻳﻘﻮم
ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻸﻋﺮاض

اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
إﺳﺘﺨﺪم ﻏﺴﺎﻟﺔ
اﻟﺼﺤﻮن
أو اﻟﻐﺴﻞ ب
اﳌﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ

ﻻ ﻬﺗﺰاﳌﻼﺑﺲ،
ﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﻴﺲ ﳏﻜﻢ.
داﺋﻤﺎ
إﻏﺴﻞﳌﺲﻳﺪﻳﻚ ً
اﳌﻼﺑﺲ.
ﺑﻌﺪ

اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺎل و
اﻟﻌﻄﺲ ب
اﳌﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ

إﻟﻘﻲ اﳌﻨﺪﻳﻞ ﰲ
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ

إﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ
ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن

ﺿﻊ اﻟﻘﻨﺎع إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ أو دﺧﻞ
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ إﱃ اﻟﻐﺮﻓﺔ وأﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﻋﻨﺪ اﳌﻐﺎدرة.
إﻏﺴﻞ
اﳌﻼﺑﺲ
ﻋﻨﺪ درﺟﺔ
 60-90ºو
ﺟﻴﺪا
ﺟﻔﻔﻬﺎ ً

ﻧﻈﻒ ﻳﻮﻣﻴًﺎ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﱴ ﻳﺘﻢ ﳌﺴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ,
اﳊﻤﺎم واﳌﺮﺣﺎض ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺒﻴﺾ ) ٪ 5ﻣﺒﻴﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ  99ﻣﻦ ﻣﺎء(.
إﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء.

إذا ﻻﺣﻈﺖ ﺗﺪﻫﻮرا أﺑﻠﻎ اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺼﺤﻲ اﳋﺎص ﺑﻚ أو إﺗﺼﻞ ب .112
إذا ﻇﻬﺮ ﻷي ﳐﺎﻟﻂ أو ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﻋﺮاض ﻻ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ
وﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﺬي ﰎ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﳌﻨﻄﻘﺘﻚ941 29 83 33 .
ﳌﺼﺎدر
• ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎت ﳊﺎﻟﺔ اﳌﺮﻳﺾ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ اﳌﺆﻛﺪة ﰲ اﻟﻌﺰل
اﳌﻨﺰﱃ .وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﰲ أﺳﺘﻮرﻳﺎس.
• اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﺰﱄ ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﶈﺘﻤﻠﺔ أو اﳌﺆﻛﺪة ﻟـﻜﻮﻓﻴﺪ  .19وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
• ﻛﻮﻓﻴﺪ  :19اﻟﻌﺰل اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﻀﻌﻮن ﻟﻺﺧﺘﺒﺎر .اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ إﳒﻠﱰا.

Recomandări pentru izolarea locuinței în cazuri
ușoare de COVID-19
Acestea sunt recomandările care trebuie respectate dacă sunteți în izolare de casă pentru că sunteți un
caz ușor de COVID-19.
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste recomandări și să adresați (telefonic) orice întrebare.
Membrii familiei și conviețuitorii dvs. ar trebui să primească, de asemenea, informațiile.

Loc de izolare (trebuie să aibă un telefon în cameră)
Stai acasăEvitați
părăsi camera,
mentinand-o ventilata si
cu ușa închisă.

Evitați distanțele
inferior din 2
metri de
concubini.

Folosiți-vă propria baie;
dacă îl împărtășești, trebuie
dezinfectați înainte
pentru a ﬁ folosit de alții.

Păstrați în
Cameră
produse pentru
igiena mâinilor.

Evitați vizitele
la domiciliul dvs.

Aveți o cutie de
gunoi de pedala
pe Cameră.

Produsele uzate trebuie aruncate în punga de plastic plasată în interiorul cutiei de gunoi.
Înnotați-l bine înainte de a-l arunca.

Preveniți contagiunea

Acoperiți când tușești
și stranut cu a hârtie
de țesut.

Arunca eșarfa pe
coș de gunoi.

Spălaţi- vă pe mâini
cu săpun și apă.

Nu împărtășiți ustensile personal ca
prosoape, pahare, farfurii, tacâmuri și
periuță de dinți.

Ingrijitor

Mănuși pentru
orice contact
cu secreții.

Masca de purtare
Spală-ți mâinile dacă
când se împărtășesc luați legătura, deși există
spaţiu.
mănuși purtate.

Îngrijitorul nu trebuie factori de risc pentru
complicații, și trebuie să performeze
auto-monitorizare a simptome.

Ștergere

Puneți masca dacă merge în spații comun
sau cineva intră în cameră și spălați-vă
mâinile la plecare.

Curățați suprafețele zilnic ce este ating
adesea o toaletă și o toaletă cu cârpe de
unică folosință și înălbitor (1 parte 5%
înălbitor pentru 99 de apă). Spălați-vă
mâinile când ați terminat.

Utilizare mașină
Nu te agita hainele,
de spălat vase
pune-l înăuntru geantă
sau scrub cu
ermetică. Spală-te mereu pe
apă caldă.
mâini după atingerea hainelor.

Spală hainele
la 60-90° și
se usucă bine.

Dacă observați o înrăutățire raportați-l la profesionistul de referință sau la 112.
Dacă vreun partener sau îngrijitor are simptome nu mergeți la un centru de sănătate și nu apelați.
Pentru întrebări despre COVID-19, numărul de telefon este: 941 29 83 33
Surse:
· Pe baza Recomandări infograﬁce pentru pacient, caz cercetat sau caz ușor conﬁrmat în izolarea locuințelor.
Departamentul de Sănătate din Asturias.
· Gestionarea la domiciliu a cazurilor investigate, probabile sau conﬁrmate de COVID-19. Ministerul Sănătății.
· COVID-19: auto-izolare pentru pacienții supuși testării. Sănătate publică Anglia.
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