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 گرامی، هرندیگخدمات

خوش آمدید! CHATSبه بسته اطالعات ایمنی 

CHATS  که با همکاری شما، خدمات و منابع مورد نیازتان برای اقامت مستقل و سالم در منزل را تا  داندیمخود را متعهد
 بیشترین زمان ممکن فراهم کند.

مطالب موجود در این بسته را که حاوی اطالعات بسیار مهمی درباره نقش شما و/یا خانواده شما  میکنیماز شما درخواست 
 ید.برای تأمین ایمنی است مطالعه نمائ

مستقیماً با ما تماس  4287-452-877-1از طریق شماره تلفن  دیتوانیمدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر و/یا پشتیبانی 
 بگیرید.

نقش شما در ایمنی

اندکی ایمنی باالترین اولویت ماست. لطفاً مطالب ارائه شده درباره ایمنی تجهیزات، استفاده ایمن از داروها، ایمنی خانوار و 
جلوگیری را مالحظه کنید. شما مسئولیت دارید که مطمئن شوید تجهیزات کمکی موجود و مورد استفاده در خانه شما در 

 وضعیت کاری مناسب باشند.

 نقش شما در جلوگیری از موارد افتادن و زمین خوردن

متوجه سالمتی سالمندان است. خطر نیترقابل جلوگیری افتادن و زمین خوردن 

برای  یابرنامهیا از زمین خوردن هراس دارید، لطفاً به ما اطالع دهید تا بتوانیم با همکاری هم  دیاخوردهاگر قبالً زمین 
نگه داریم. حتی اگر قبالً زمین نخورده  تانخانهجلوگیری از موارد افتادن و زمین خوردن در آینده تهیه کرده و شما را در 

آیا در معرض خطر افتادن و زمین »د دارد و شاید از آن آگاه نباشید. با مطالعه بروشورهای باشید هم امکان وقوع آن وجو
 اقدامات الزم را انجام دهید. دیتوانیم« بعد از افتادن یا زمین خوردن چگونه بلند شویم»و « خوردن هستید

مستحکم، استفاده ایمن از داروها، ورزش، ایمنی خانوار و تغذیه مناسب و نوشیدن مایعات به قدر کافی و نیز  یهاکفش
بهداشتی و درمانی از جمله عواملی هستند که بر سالمتی شما اثرگذارند. اگر  یهامراقبتمنظم با کارشناس  یهاتیزیو

 ان باال رفتن خطر افتادن و زمین خوردن وجود دارد.بهینه نباشد امک هانهیزموضعیت شما در هریک از این 

 تواندیم Lifeline، یک سیستم هشدار شخصی مانند دیکنیماگر زمین خوردید چگونه باید کمک بگیرید؟ اگر تنها زندگی 
 .میاکردهگزینه مطلوبی باشد. یک بروشور از آن را برای شما پیوست 

کند؛ با ما تماس بگیرید. کمکتان تواندیم CHATSتردید دارید  اگر در مورد نحوه مقابله با مخاطرات
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 هاعفونتنقش شما در کنترل 
انجام  هاعفونتیک مسئولیت همگانی است. اقدامات زیر را برای جلوگیری از ابتال و انتشار  هاعفونتجلوگیری و کنترل 

 دهید:

 اگر بیمار هستید از مالقات با دیگران پرهیز کنید. •

یا آب گرم و صابون )اگر کثیفی را واضح  اندشدهدست که با الکل تهیه  یهاندهیشوخود را مرتب با  یهادست •
خود بخواهید همین کار را انجام دهند. شستن دست  کنندگان( بشوئید. از بازدیدکنندگان و مراقبت دیکنیممشاهده 

 .هاستعفونتاقدام دفاعی ما علیه انتشار  نیترمهم

قبل از لمس یا صرف مواد غذائی، بعد از سرفه یا عطسه کردن در یک دستمال یا بعد از استفاده از سرویس  •
 خود را بشوئید. یهادستبهداشتی باید 

 یهادستموقع سرفه یا عطسه کردن باید دهان و بینی خود را با دستمال پوشانده و سپس دستمال را دور بیاندازید و  •
 خود را بشوئید. یهادستستمال ندارید، داخل آرنج خود سرفه یا عطسه کرده و بعد خود را بشوئید. اگر د

 خود را بشویند. یهادستخود یادآوری کنید که  کنندگانبه بازدیدکنندگان و مراقبت  •

 خود را بزنید و هر سال واکسن آنفوالنزا دریافت کنید. یهاواکسنباید تمام  •

 را طبق دستور مصرف کنید کیوتیبداروهای آنتی  •

 اطالعات زیر برای شما در این بسته گنجانده شده است: 

کنندگانو مراقبت  رندگانیگراهنمای خدمات  - هاعفونتجلوگیری و کنترل   •

 بهداشت دست •

آنچه باید درباره ساس بدانید. •

ً  یهاروالاگر سؤالی درباره    از طریق شماره تلفنما برای جلوگیری و کنترل عفونت داشتید، لطفا
 تماس حاصل نمائید. CHATSبا پرستار کارشناس کنترل عفونت  7018داخلی  905-713-3373 


