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 ) ویروس کرونای جدید( 19دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتالء به ویروس کوئید 

 حرکت کنیم 19جلوتر از کوئید 

 

 در یک دقیقه 19آشنایی با التهاب ریوی ناشی از ابتالء به کوئید 

 نمای کلی ویروس

و  دیجد یبه معن nکرده است، که در آن  ادی nCoV-2019به عنوان  روسیو نیاز ا یسازمان بهداشت جهان

CoV که سارس  یسندروم حاد تنفس هیشب زین روسیو نیا یاست. به طور کل یتاجب روسیو یبه معن

(SARSنام )ستندین کسانیوجه  چیشود است، اما به ه یم دهی. 

 یآلودگ منشاء

هستند. اما الزم  19 دیکوئ روسیو مبتال به مارانیکه تاکنون مشاهده شده است، عمدتا ب یو منبع آلودگ منشا

 تواند منبع عفونت باشد. یم زین یماریکه فرد ناقل بدون عالمت ب دیاست بدان

 انتقال یها راه

تنفس و تماس با  یترشحات مجرا قیاز طر وعیمنتقل شود، ش گریبه شخص د یتواند از شخص یم روسیو نیا

از راه  گرید یکی زیانتقال از راه ذرات هوا ن نیاند. همچن روسیعوامل انتقال و نیفرد با فرد( از مهمتر ایسطوح و 

 است. روسیو نیانتقال ا یها

 افراد مستعد

در افراد مسن و  یماریشود. عوارض ابتالء به ب یمنتقل م یدر تجمعات به راحت یبه طور کل روسیو نیا

 ر ابتالء هستند.در خط زیاست. کودکان و نوزادان ن دتریمزمن شد یها یماریبه ب انیمبتال

 ینهفتگ دوره

 روز. ۷تا  ۳ شتریروز، ب 1۴تا  1 از



 




 یماریب عالئم

مانند  یعالئم زین مارانیاز ب ی. تعداد کمابدی یخشک بروز م یو سرفه  یعمدتا با تب، خستگ یماریب نیا

( ہری)وغ فیخف یفقط تب و خستگ مارانیاز ب یدر برخ نیو اسهال دارند. همچن ینیب زشیآبر ،ینیب یگرفتگ

 یهفته دچار مشکل تنفس کیپس از گذشت  ابد،ی یدر آنها شدت م یماریب نیکه ا یمارانیکند. ب یم دایبروز پ

 سرفه خشک، بی حالی و تب. شوند. یم

 درمان

 داروهای موثر در حال تولید هستند، ولی تاکنون روش موثری برای مقابله ویروس تایید نشده است.

 پیش آگهی

یادی از بیماران خوب است و شرایط تعداد کمی از ایشان بحرانی می شوند. به طور کلی پیش آگهی شمار ز

پیش آگهی این بیماری برای افراد مسن و افرادی که پیش زمینه بیماری دارند خوب نیست. در کودکان نیز 

 عالیم این بیماری کمتر است.

 نکات کلیدی در پیشگیری فردی

 قرنطینه خانگی

 ست؟یچ یخانگ نهیقرنط تیهدف و اهم

از  یریدر جامعه، جلوگ ماریممانعت از توقف و رفت آمد ب ،یکیزیو ف یجسم نهیقرنط ،یخانگ نهیاز قرنط هدف

 نسل دوم و سوم است. انیبروز مبتال

 کیبه عنوان  یخانگ نهیبالقوه وجود داشته باشد، قرنط ماریب ایناقل بدون عوارض  یادیکه شمار ز یمادام 

توانند آن را حل کنند. در صورت بروز هر  ینم یدرمان یباشد که نهادها یمشکلتواند راه حل  یانتخاب مهم، م

 مراجعه کرد. مارستانیو درمان به ب صیتشخ یبرا دیبا ،یعوارض

 تیفعال ریو سا یچا دنیپخت و پز، کتاب خواندن، نوش ،یاجتماع یدر رسانه ها تیاز فعال دیتوانیمدت م نیا در

 برود. نیگسترش خود را از دست داده و از ب ییتوانا 19 دیتا کوئ د،یاوقات فراغت استفاده کن کننده یغن یها



 




 بمانند؟ یخانگ نهیالزم است که در قرنط یچه افراد

 در  ایآلوده را داشته اند و  یاقامت در وو هن و شهرها ایروز گذشته، سابقه مسافرت  1۴ یکه ط یافراد

 است به آنجا رفته باشند حضور داشته اند.ممکن  یمحل مارانیکه ب یمناطق

 اتیجزئ یداشته اند )برا کیارتباط نزد یماریب نیروز گذشته، با افراد مشکوک به ا 1۴ یکه ط یافراد 

مراجعه شود(. اگر افراد فوق، عالئم مشکوک در مورد ابتال به  ۲۶در صفحه  «کینزد نیمرتبط»به  شتریب

خود  دیمراجعه شود(، با ۲در صفحه  «یماریعالئم ب»به  شتریب اتیجزئ یرا نشان دادند )برا 19 دیکوئ

 شتریب اتیجزئ یکرده و در صورت بروز عالئم مشکوک به پزشک مراجعه کنند. )برا نهیرا در خانه قرنط

 .(دیمراجعه کن ۴9در صفحه « درمان یبه مراجعه برا

 

 

 

 در خانه نهیقرنط یچگونگ

 نهیمحیط قرنط

 مناسب مناطق مشترک  هیکند. از تهو یمناسب زندگ هیدر اتاق جداگانه و با تهو دیشده با نهیفرد قرنط

 حاصل شود )باز بودن پنجره ها(. نانیاطم رهیمنزل مانند آشپزخانه، حمام و غ

 از  شیفاصله ب دیکار وجود ندارد، با نیانجام ا طیکنند. اگر شرا یدر اتاق مجزا زندگ دیخانواده با یاعضا

 شده حفظ کنند. نهیرد قرنطمتر را با ف کی

 به حداقل  دیرا با ماریخانواده با ب یاعضا ریشده و محدوده مشترک با سا نهیفرد قرنط تیمحدوده فعال

 شود. یاز صرف غذا کنار فرد خوددار ژهیرسانده، به و

 ه به شد نهیمالفه و... با فرد قرنط ،یبهداشت سیهمچون مسواک، حوله، کارد و چنگال، سرو یلوازم دینبا

 اشتراک گذاشته شود.

 شود. زیشده پره نهیاز مالقات فرد قرنط 

 (ماریپرستار ب)مراقبت 



 




 شده نهیاز فرد قرنط یپرستار یمزمن برا یماریفرد سالم و فاقد ب کی نییتع. 

 9در صفحه « ماسک» حاتیشده ماسک بزند. )به توض نهیهنگام حضور در اتاق فرد قرنط دیپرستار با 

 .(دیمراجعه کن

 بهداشت دست  دیلزوما با نه،یشده با ورود به اتاق قرنط نهیبا فرد قرنط میستار پس از تماس مستقپر

و ...(  یبهداشت سیغذا، قبل از صرف غذا، بعد از استفاده از سرو هیکند )قبل از ته تیخود را رعا یها

 د.شو هدست ها وجود داشت حتما با آب و صابون شست یرو یقابل مشاهده ا یاگر آلودگ

 ویروس زدایی

  هر روز با استفاده از مواد ضدعفونی کننده حاوی کلر لوازم اتاق خواب و روشور دستشویی را ضدعفونی

 کنید.

  درجه  90تا  ۶0برای جلوگیری از آلودگی سایر البسه، لباس و رختخواب فرد قرنطینه شده را با آب گرم

 یید.سانتیگراد و مواد شویندگی خانگی به صورت جداگانه بشو

  دست ها به خوبی شسته شود.برای انجام این کار حتما از دستکش استفاده شود و قبل و بعد از آن 

 

 ترشحات و فضوالت

 نیبا آست یبا دستمال کاغذ یاز ماسک پزشک دی: هنگام عطسه و سرفه، همه افراد باتنفسی ترشحات 

. دییخود را بشو یو سرفه دست ها استفاده کنند. بعد از عطسه ینیپوشاندن دهان و ب یلباس خود برا

باشد  یاگر قابل شست و شو م ای دیندازیگرفته شده را دور ب ینیدهان و ب یجلو مایکه مستق یدستمال

 شسته شود. یبه خوب دیبا

 از دستکش  دیشده با نهیمدفوع فرد قرنط ایادرار  ،تنفسی ترشحات دهان، با تماس هنگام:  فضوالت

را  سهیجداگانه گذاشته درب ک یا سهیدر ک دیشده با نهیفضوالت فرد قرنطمصرف اسفاده شود.  کباری

 یبهداشت سیسرو یو شستشو فونیس دنیجداگانه انداخته شود و هنگام کش هگره زده و به سطل زبال

 .میدرب آن را حتما ببند

 جمع شوند  ماریدر اتاق ب دیو ماسک ها با یآلوده: لوازم آلوده شده مانند دستکش ، دستمال کاغذ اءاشی

 شوند. ختهیشده و جداگانه دور ر ی، عالمت گذار



 




 ظروف  ختنیبه دور ر یازیشود. ن یعالمتگذار دیشده با نهیقرنط فرد یظروف غذاخور غذاخوری ظروف

 شسته شود. ندهیبعد از استفاده با آب و مواد شو ستیکاف ست،یمورد استفاده او ن

 نهیخروج از قرنط یاستانداردها

 را  نهیمنطقه قرنط تواندیشده مشاهده نشد، فرد م نهیدر فرد قرنط یماریاز ب یمیروز عال 1۴ز اگر بعد ا

  ترک کند.

 به مراجعه  شتریب اتیجزئ ی)برا به پزشک مراجعه کند. دیبا یماریمرتبط با ب میدر صورت وجود عال

 .(دیمراجعه کن ۴9به صفحه « درمان یبرا

 

 

 

 

 ماسک

 فاده شود؟از ماسک است دیبا یچه زمان

شلوغ  یورود به مکان ها ،یمکان عموم کیشود هنگام مالقات با مردم، رفتن به  یم هیتوصاز ماسک:  استفاده

 .دی، ماسک بپوش رهیو غ یحمل و نقل عموم لیاستفاده از وسا ده،یسرپوش ای

 از ماسک استفاده نکرد. توانیم یفرد ای یشخص یدر مکان هانکردن از ماسک:  استفاده

 

 استفاده شود؟ دیبا یچه ماسک از

 مصرف  کباری یشود ماسک پزشک یم هیبا بحران توص ریو کادر درگ یعموم مردم ) بجز کادر پزشک یبرا

 استفاده کنند.



 




 قطار، متروها،  یها ستگاهیها، فرودگاهها، ا مارستانیمانند ب تیپرجمع یکارمندان در مکان ها یبرا

ارگان  یاعضا نیو همچن رهیها و غ ن، سوپر مارکت ها، رستوراقطارها ماها،یهواپ ،یعموم یاتوبوس ها

 نهیقرنط ماریب یکه در خانه دارا یطور افراد نیو ... هم ها کیپ ،یتیامن یروهاین س،یهمچون پل ییها

محافظ ذرات مطابق با  یبا ماسکها یپزشک یجراح یماسک ها شود از یم هیشده هستند، توص

 .تر استفاده کنندو باال N95 KN95/ یاستانداردها

 هیافراد توص نیاستفاده ا یبرا یاسفنج یو ماسکها یپنبه ا یکربن فعال، ماسکها ی، ماسکهایکاغذ یها ماسک

 شوند. ینم

 درست از ماسک چگونه است؟ استفاده

 است: ریبه شرح ز یپزشک یها / ماسک یمصرف پزشک کباری یها درست از ماسک استفاده

 .شوندی تا م نییبه سمت پا ای رونیماسک به ب یها هیگرفته و القرار  ینیب یماسک رو رهیگ (1

 شوند. یباز م نییفک باال و پا ،ینیپوشاندن دهان ، ب یتا شده را برا یها هیال (۲

به سمت داخل  یو به آرام نیاز وسط به طرف ینیپل ب یوک دو انگشت خود را در امتداد نوار فلزن (۳

 شود. ینیبه پل ب کیکه نزد ییتا جا دیفشار ده

 اطراف ماسک کامال به صورت بچسبد. هیتا ناح دیمرتب کن حیرا بصورت صح ماسک (۴

از ورود قطرات به  یریجلوگ یمسدود کننده آب برا هیال یدارا یرونیب هیدارد؛ ال هیال ۳استاندارد  یپزشک ماسک

جذب رطوبت  یدهان برا و ینیب یکیدر نزد یداخل هیاست ؛ از ال لتریف هیال کی یدارا یانیم هیماسک است؛ ال

 شود. یاستفاده م

 

 آیا می توان از ماسک فیلتردار استفاده نمود؟

عامه مردم می توانند از ماسک فیلتردار استفاده کنند، چرا که زدن این نوع ماسک می تواند از استفاده بله 

 کننده آن محافظت کند.



 




ک فیلتردار استفاده کنند، به این دلیل که فیلتر نمی افراد مضنون یا مبتالیان به این بیماری نباید از ماسخیر 

 تواند از پخش قطرات تنفسی به سمت بیرون جلوگیری کند.

 

 

 

 توان از ماسک استفاده کرد؟  یبه چه مدت م

 مصرف استفاده شود؟ کباریاز ماسک  دیحتما با ایآ

توان با توجه  یم د،ینداشته ا یتماس یماریمشکوک به ب ایکه با فرد مبتال  یطیرابطه با عموم مردم، در شرا در

از آن  طیداد و با در نظر گرفتن شرا شیماسک مدت زمان مصرف را به اندازه مناسب افزا یزگیپاک زانیبه م

بر اساس قواعد  زیاز ماسک زدن ن شیاز ماسک توجه شود و پ یبه استفاده شخص دیدوباره استفاده کرد. حتما با

 گردد. یماسک خوددار یاز تماس با سطح داخل زیاستفاده ن دستها شسته شده و در هنگام

که ماسک دچار  یهنگام ایآلوده، آلوده شد  ایاش گرید ایعطسه  ایقطرات سرفه  لهیکه ماسک به وس یزمان هر

 گردد. ضیبه سرعت ماسک تعو دیحتما با د،یخاص گرد یبو ای بیشکل، آس رییتغ

 م؟یکن یدارکه چندبار مصرف شده را چگونه نگه یماسک

مطبوع  یهوا هیتهو یخشک و دارا زه،یتوان آن را در محل پاک یبه استفاده چندباره از ماسک هست، م ازین اگر

 که امکان عبور هوا را دارد، قرار داد. زیتم یدر پاکت کاغذ ایکرد  زانیآو

ردد و استفاده کننده هر اجتناب گ گریکدیشود، از تماس آنها با  یاست که ماسک به طور جداگانه نگهدار الزم

 عیاز ما نیتوان شست و همچن یرا نم یاستاندارد مصرف پزشک یماسک مشخص باشد. ماسک محافظت

 ریغ یها ماسک ریبا سا اطتوان استفاده کرد. در ارتب ینم زیروش ها ن گریو د یحرارت ده ایکننده  یضدعفون

 ماسک عمل شود. یمطابق دفترچه راهنما یپزشک

 



 




 م؟یاندازیمصرف شده را دور ب چگونه ماسک

را ندارد، بعد از استفاده آن را  دیجد یکرونا روسیپخش کردن و سکیر ،یمورد استفاده توسط افراد عاد ماسک

عمل  یستیز یزباله ها یرا بسته و براساس دستورات دسته بند سهیگذاشته، درب ک یکیپالست ی سهیداخل ک

 شود.

 یاز آنان، مانند زباله ها یو پرسنل مراقبت و پرستار یماریک به باستفاده شده توسط افراد مشکو ماسک

 شسته شود. دیشود. پس از دور انداختن ماسک، دست ها با یدگیو رس یجمع آور یمارستانیب

 باردار و کودکان چگونه ماسک انتخاب کنند؟ افراد

 که از  یخود، محصول طیشرابا در نظر گرفتن و توجه به  دیبا یماسک محافظت دنیبانوان باردار در پوش

 برخوردار باشد را انتخاب کنند. ینسب یراحت

 یاز ماسک محافظت دیرشد و نمو هستند و شکل صورتشان کوچک است، با یکه در مرحله  یکودکان 

 کودکان استفاده کنند.

 کنند، چه کنند؟ یم یکه با ماسک زدن احساس ناراحت یمارانیو ب سالمندان

مزمن، پس از ماسک زدن ممکن است  یها یماریب ریو سا یویر ،یقلب یها یماریال به بو افراد مبت سالمندان

 ییاز پزشک متخصص راهنما دیافراد با نیا رد،یشدت پذ یقبل یماریممکن است ب یکنند، حت یاحساس ناراحت

 .رندیبگ

 

 دستکش

 باشد؟ یدستکش م دنیبه پوش ازین ایروزمره آ یدر زندگ

 ندیتا به طور مرتب دستها را بشو ستیروزانه فقط کاف یدر زندگعموم مردم : ستین الزم



 




کارکنان محل  گریپرسنل امور حمل و نقل و د ک،یتماس نزد یو درمان، افراد دارا یپرسنل پرستار :است الزم

تماس از دستکش استفاده کنند. اما  قیانتقال از طر سکیبه منظور کاهش ر یستیپر رفت و آمد و شلوغ، با یها

 ها را به طور مرتب شست. ستد دیشود و همچنان با یبهداشت دست ها نم نیگزیفاده از دستکش جااست

 

 عینک محافظ

 باشد؟ یمحافظ م نکیبه زدن ع ازین ایروزمره آ یزندگ در

اگر دستان مرتبا شسته شوند و خصوصا  ست،یبه بهداشت دستها کاف یدگیرس ،یو کار عاد یدر زندگ ریخ

 باشد. یمحافظ نم نکیبه زدن ع یازیوده لمس نداشته باشند، نچشمان با دستان آل

 

 میکروب زدایی

 کدامند؟ ییزدا روسیو و یضدعفون یروش ها

 ن،ی]منتشرشده در چ« (یشیپنجم آزما ی)نسخه  19 دیاز کوئ یناش هیو درمان ذات الر صیاساس طرح تشخ بر

اتر،  لیات ید گراد،یدرجه سانت ۵۶ یدما قهیدق ۳0نسبت به اشعه ماوراء بنفش و گرما حساس است.  روسیو

 یچرب یحالل ها ریو کلروفرم و سا دیاس کیکلر، پر است یکننده دارا یدرصد، مواد ضدعفون ۷۵اتانول )الکل( 

 کند. رفعالیرا غ روسیتواند به طور مؤثر و ینم نیدیرا نابود کنند، کلرهگز روسیبه طور مؤثر و توانندیم یهمگ

 یکرونا روسیو یساز رفعالینسبت به غ گرید یضدعفون یروش ها یرگذاریحال حاضر تأث در نکهیا لیدل به

 هیتوص دیجد یکرونا روسیو ییزدا روسیاستفاده در و یبرا یضدعفون گرید یمشخص نشده، روش ها دیجد

 شود. ینم

 قابل اجرا در خانه کدامند؟ یضدعفون یها روش

 کرد. یغوطه ور کردن پوست در الکل، ضد عفون ایآن  یکل روال دنیبا مال توانیپوست را م پوست یضدعفون



 




را  ایکلر سطوح اش یکننده دارا یمواد ضدعفون ای یبا استفاده از الکل ضدعفون توان یم خانه طیمح یضدعفون

 پاک کرد.

 

 خطر از آن توجه شود: یاستفاده ب وهیکننده و ش یبه ماده موثر مواد ضد عفون دیبا

 نیا ریدر غ د،ینکن یاسپر ادیالکل را در مساحت ز ،یضد عفون یاشتعال است. براقابل  یالکل ماده ا (1

 شود. یصورت غلظت اتانول در هوا ممکن است باعث آتش سوز

 د،یتوجه کن رهیو غ یساز قیرق یکلر ، به نسبت ها یکننده حاو یدر هنگام استفاده از مواد ضد عفون (۲

 یادیممکن است مقدار ز رایز د،یکن یننده ها خوددارک یضد عفون ریبه خصوص از مخلوط کردن با سا

 .دیآن استفاده کن زمحصول ا یامر، مطابق با دفترچه راهنما نیاز ا یریجلوگ یکند. برا دیتول یگاز سم

 کرد. یضد عفون قهیدق 1۵توان با جوشاندن به مدت  یرا م لیوسا نیمقاوم در برابر حرارت: ا مواد

 

 

 

 

 شستن دست

 های خود را بشوییم؟ چه زمانی دست

پس از بازگشت از یک مکان عمومی، پس از لمس لوازم عمومی، پس از عطسه و سرفه، پس از درآوردن ماسک، 

 قبل و بعد از خوردن غذا، پس از لمس اشیاء آلوده.

 با چه موادی دست خود را بشوییم؟

 اوی الکل.ای ضدعفونی کننده دست حبا مایع دستشویی، آب جاری و صابون، یا مایع ه



 




 

 دست ها را چگونه باید شست؟

 شود. سیآب خ انیجر ریها ز دست (1

آن  یبه کف، پشت، انگشتان و قسمت داخل کسانیصابون را به صورت  ای ییدستشو عیمناسب ما مقدار (۲

 شود. دهیمال

 شود.  دهیبه هم مال ریبه صورت ز هیثان 1۵دست ها با دقت به مدت  (۳

 گریکدیدو دست به  انگشتان ریکف دست ها و ز دنمالی. 

 گریپشت دست د یدست رو کیکف  دنمالی. 

 دیرد شوند به هم بمال گریکدی انیکه انگشتان دست از م یکف دست ها را به صورت. 

  گریاز دست ها را به داخل جمع کرده، پشت انگشت ها را به داخل دست د یکیانگشتان 

 .دیبمال

 س.و بالعک گریدست در کف دست د کیشست  یمالش گردش 

 و بالعکس. گریکف دست د یدست رو کیبا انگشتان بسته  یمالش مدور و رفت و برگشت 

 . دیآب شستشو ده ریها را ز دست (۴



 




 .دیپاک کن زیحوله تم ایدست ها را با دستمال  (۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرفه

 آداب سرفه

دهان و  یگز با دست جلو. هردیو دهان خود را بپوشان ینیدستمال جلو ب ایعطسه ، با آرنج  ایدر هنگام سرفه 

 .دیریخود را نگ ینیب



 




ها شسته نشود، باعث  دست عایکه سر یرا آزاد کند. در صورت یادیز یها روسیتواند و یو عطسه م سرفه

 نیخواهد شد. در ا گرید اءیها و اش یآسانسور، نرده و صندل یدرها، دکمه ها رهیمانند دستگ ییمکان ها یآلودگ

، با تماس دست آلوده با دهان د،یآلوده را لمس کرده و دستان خود را نشو یها قسمت نیا یزمان، اگر کس

 ها پخش خواهد شد. دست قیاز طر روسیو ...، و ینیها و ب چشم

بدن را  یو سطح اعضا شودیم دهیسطح لباس پاش یرو روسیبا استفاده از آرنج، و ینیاما با پوشاندن صورت و ب

حال، تا قبل از شستن  نیشود به آداب سرفه کردن توجه شود. در ع یم شنهادیپ دایاک جهیکند. در نت یآلوده نم

 مخاط. یدارا یعضوها گریو د ینیب م،دهان، چش ژهیبه و د،یبدن خود را لمس کن یاعضا ریسا دیدست نبا

 

 سرفه یابیارز خود

 شود.مراجعه « درمان یمراجعه برا»مطالب مربوط  ۴۸ یال ۴۶به صفحات  شتریب اتیجزئ یبرا

 

 انتقال از راه مدفوع

 مدفوع منتقل شود؟ قیتواند از طر یم 19 دیکوئ ایآ

امر برابر  نیمثبت اعالم شده، اما ا 19 دیدر مدفوع فرد مبتال به کوئ روسیو دینوکلئ دیحال حاضر، وجود اس در

است، در حال  یومنبود و باعث ترس عم دیمسئله مف نیاز حد ا شیب ی. موشکافستیمدفوع ن قیبا انتقال از طر

طبق  شتریب اطیاحت یاست، بهتر است برا ترگوارش و غیره واضح  ستمیحاضر انتقال از ذرات معلق در هوا و س

 عمل شود: ریدستور عمل ز

 قیدق اتییجز ی، برا دییرا بشو تانیقبل از خوردن غذا و پس از اجابت مزاج، به صورت استاندارد دستها (1

 دست مراجعه شود. یشستشو »مطالب مربوط 1۸تر به صفحه 

 .دیدرب آن را ببند فون،یس دنیو قبل از کش ییپس از ورود به دستشو (۲

 



 




 آسانسور

 م؟یسوار آسانسور شدن الزم است ماسک بزن هنگام

 دکمه آسانسور خطرناک است؟ زدن

سور ماسک شود که هنگام سوار شدن به آسان یم شنهادیکم است، پ اریدار بس نیکاب یهوا در آسانسورها انیجر

وجود دارد؛  روسیآلوده باشد، با لمس آن احتمال ابتال به و روسیآسانسور به و یزده شود. ممکن است دکمه ها

نشود. اگر با انگشت دکمه آسانسور  فادهاز انگشت دست است مایهنگام المس دکمه آسانسور بهتر است که مستق

را  تانیشدن از آسانسور دست ها ادهیبه محض پکرده و  یبدن خوددار یاعضا گریاز لمس د د،یرا لمس کرد

 .دییبشو

طبقات تا حد ممکن از پله استفاده شود، اما در  نیتردد ب یاستفاده از آسانسور را کاهش داده، برا دفعات

 یماسک زد و فور دیآنچنان مضطرب بود، با دیاست نبا نییندارد و خطر ابتال پا یادیز وعیش یماریکه ب یمناطق

 شست.دستها را 

 

 دستگاه تهویه هوا

 نه؟ ای میهوا را روشن کن هیتهو

 هیاز تهو دینبا وع،یدر زمان ش جهیوجود دارد، در نت یماریاحتمال انتقال ب ،یمرکز یهوا هیروشن کردن تهو با

به  دیبا دیهوا استفاده کن هیاز تهو دیخواهیکه م یاستفاده کرد با استفاده از آن را کاهش داد، هنگام یمرکز

 : دیتوجه کن ریوارد زم

 استفاده شود.  هیهمزمان از پنکه و فن تهو (1

 شوند. یتک تک اجزا ضدعفون دیشود، با یهوا ضدعفون هیالزم است تهو (۲

 داشته باشد. انیداخل اتاق جر یتا هوا دیپنجره را باز کن نیمع یدر بازه زمان (۳

 



 




 را انتقال دهند؟ 19 دیکوئ روسیو یخانگ واناتیممکن است ح ایآ

اما  ست،ین روسیو نیبه ا یخانگ واناتیح ریسا ایبر مبتال شدن گربه ، سگ  یمبن یمدرک چیحال حاضر ه رد

 یها یباکتر ریسا یتواند به طرز قابل توجه ی، شستن دست با استفاده از صابون و آب م واناتیبعد تماس با ح

 ادیز اریبس یخانگ واناتیو سالمونال. انواع ح یاکلیشیبه انسان را کاهش دهد، از جمله اشر واناتیقابل انتقال از ح

که  یواناتیشود ح یم شنهادیپ ست،یمشخص ن روسیو نیا زبانیاست، اما در حال حاضر که سر منشاء و م

 .دینکن ینگهدار یخانگ وانیرا به عنوان ح یوحش واناتیاز کجا آمده اند خصوصا ح ستیمعلوم ن

 ازگشت به خانهپس از ب یخانگ واناتیح یضد عفون یچگونگ

 .کندیم تیمنظم کفا ینظافت روزانه و مراقب پزشک ست،یمخصوص ن یبه ضدعفون ازین

 

 بازی حیوانات خانگی بیرون از خانه مجاز است؟

 مجاز است.

 اگر حیوان سابقه تماس با موارد مشکوک به ابتال را داشته باشد، آیا باید آن را قرنطینه کرد؟

 د حیوان قرنطینه و آزمایش شود.در دوره شیوع، پیشنهاد می شو

 

 مرتبطین نزدیک

 هستند؟ کینزد نیمرتبط یچه کسان

 ای یماریرا با افراد مشکوک به ب ریاز اشکال ز یکیاشاره دارد که سابقه تماس در  یبه افراد ک،ینزد مرتبطین

 داشته اند. مارانیب

 ن.ساختما کی ایواحد اقامت و کار در  ای کیانواع تماس نزد گرید ایکار  ل،یاقامت، تحص (1



 




 ماریبا ب کیکه تماس نزد یافراد گریخانواده و د یمالقات کنندگان، اعضا ،یپرستار ،یپرسنل درمان (۲

ها و همراهان  یتوقف داشته اند، هم اتاق ایرا مالقات کرده  ماریبسته ب یکه در فضا یداشته اند، افراد

 .شانیا

داشته باشند، شامل همراهان،  کیتماس نزد ایباشند سوار شده  یعموم هینقل لهیوس کیکه در  یافراد (۳

امکان تماس  یکه پس از بررس یمسافران و خدمه ا گرید ه،ینقل لهیدر وس ماریمراقبت کنندگان از ب

 مشخص شود. یماریافراد مشکوک به ب ای ماریبا ب شانیا کینزد

 شوند. یابیارز کینزدبه عنوان مرتبطین  یدانیتوسط بازرسان م یکه پس از بررس یافراد گرید (۴

 

 ر؟یخ ای میهست کیفرد مرتبط نزد میچگونه متوجه شو

تماس به  وهیش ک،یفرد مرتبط نزد ینیبال طیخطر ابتالء، با توجه به شرا زیو آنال کیمرتبطین نزد نییاز تع پس

و  ماریب یگسطح تماس با آلود زانیبا توجه به م نیاتخاذ شود و هنگام تماس همچن یریشگیپ یها وهیش مار،یب

 انجام شود. یابیموارد، با در نظر گرفتن تمام موارد ارز گرید

توسط افراد متخصص انجام شود، مردم فقط اطالعات  دیبا ماریبا ب کیفرد مرتبط نزد نییجهت، تع نیهم به

 لهیوس کی سوار یکه با و یاغلب افراد مار،یو همکاران ب شانیرا ارائه خواهند داد. عالوه بر دوستان، خو یواقع

 ما،یاطالعات شماره قطار با هواپ ینگهدار هب دیجهت با نیموضوع هستند، به هم نیشامل ا زیبوده اند ن هینقل

استفاده کرده اند توجه  مارانیکه ب یا هینقل لیدرباره وسا یعموم یها هیبه اطالع دی. بامی... توجه کن ایاتوبوس 

 شد. نهیگزارش داده و در منزل قرنط دیبا ه،ینقل لهیوس کیکرد، در صورت استفاده همزمان از 

 

 توجه کنند؟ یبه چه موارد کینزد مرتبطین

 مراجعه شود. ۶در صفحه « در خانه نهیقرنط»به  شتریدر خانه جهت اطالعات ب نهیگزارش و قرنط ارائه

 

 



 




 در شرایط مختلف 19شیوه های پیشگیری از ابتالء به کوئید 

 اقامت در منزل

 م؟یکن یریجلوگ 19 دینه از کوئدر منزل چگو

 یخواب کاف ،یکاف زانیاستراحت منظم، ورزش به م. 

 دست ) به  یشستشو کرد: مداومت در نیرا تضم یسالمت توانیخوب م یعادات بهداشت تیبا رعا

 د؛یو دهان را لمس نکن ینیب ها، چشم فیمراجعه شود(، با دست کث 1۸در صفحه « دست یشستشو»

 ۲0در صفحه « به سرفه اتیجزئ ی. برادیریرا بگ دهان و ینیب یبا دستمال جلوهنگام سرفه و عطسه 

 مراجعه شود.(

 مبلمان منزل. یزگیخانواده: حفظ پاک یعدم استفاده مشترک حوله توسط اعضا 

 یهوا توجه شود، حفظ بهداشت محل زندگ انیو جر هیهنگام اسکان در منزل به تهو. 

 دیدرب آن را ببند ییستشوو استفاده از د فونیس دنیهنگام کش. 

 با ماسک یذخیره دماسنج، ماسک پزشک KN95 / N95 دیکن آمادهی مواد ضد عفون و. 

 دیخارج منزل را محدود کن یها تیتا حد ممکن فعال. 

 دیکن زیعطسه و ...( پره ای)مانند تب، سرفه  یبا عالئم تنفس مارانیبا ب کنزدی تماس از ممکن حد تا. 

 شود. زیشود، از حضور در فضایا مکان شلوغ پره زیونه تجمع پرهتا حد ممکن از هر گ 

  دیکن زیپره یاهل وانانیو دام و ح یوحش واناتیاز تماس با ح. 

 حاتیعالئم به توض نیدر صورت بروز ا د،یتوجه کن ژهیمانند تب، سرفه و ... به صورت و یبه عالئم 

 توجه شود.« درمان یمراجعه برا» ۴۸تا  ۴۶صفحه 

 در خانه ییزدا روسیو یچگونگ

 مراجعه شود. 1۵در صفحه  «ییزدا روسیو» اتیجزئ به

 کند؟ یریجلوگ 19 دیکوئ روسیتواند از ابتالء و یبخور سرکه م ایوسمه  شهیدمنوش ها، ر خوردن

 .ستین 19 دیزدودن کوئ وهیش زینداشته و بخور سرکه ن 19 دیکوئ روسیبر و یریوسمه تأث شهیها و ر دمنوش

 



 




 ست؟یچ ییغذا میرژ یبرا یاطیاحت اقدامات

 شده از آن دیتول یو فراورده ها واناتیعدم استعمال گوشت فاسد ح. 

 دیو مرغ را کامال بپز ریو تخم مرغ، ش دیکن یداریخر یگوشت پرندگان تازه را از منابع رسم. 

 دست  یتشوو پخته شده و شسخام  ییمواد غذا یبرش و ابزار برش جداگانه برا یاستفاده از تخته ها

 هنگام کار کردن با هرکدام از آن.

 کرد. لیتوان م یپس از پخت کامل م یماریب وعیدر مناطق ش یگوشت را حت 

 دیمتعادل توجه کن هیو تغذ ییغذا میبه رژ. 

 

 دارند؟ یبه ضدعفون ازیشده از سوپرمارکت ن یداریمحصوالت خر ایآ

ممکن است باعث  19 دیکوئ روسیآلوده شده به و یایاش. لمس دیی. فقط بالفاصله دستان خود را بشوستین الزم

شود، ممکن  جادیا ینیدست با چشم، دهان و ب نیب یاگر تماس نیبه داخل بدن شود. همچن یماریب تیسرا

در خارج از بدن زمان  19 دیکوئ روسیشود. از آنجا که زمان زنده ماندن و روسیو میرمستقیاست باعث انتقال غ

 .ستیاز حد ن شیب یبه نگران یازیکم است پس ن اریبس مارانیآلوده کردن اقالم توسط ب است، احتمال یکوتاه

 دارد؟  اجیاحت یبه ضدعفون ایاست؟ آ منیسالم و ا رونیب یغذا ایآ

 یم قیطر نی. تنها از ادیکن دیفروشگاه معتبر انتخاب و خر کی دیخطر است، اما با یآماده ب یغذا یطور کل به

 هیبوده عالوه بر آن به روش سالم ته نهیل کرد که خوردن گوشت طبق اصول بهداشت و قرنطحاص نانیتوان اطم

 شده است.

 دیاز او بخواه دیتوان یم د،یهست کیغذا از پ لیتحو نیدر ح روسیو تیسرا ایضمن اگر نگران خطر تماس و  در

 کردن بسته، دستان خود را از باز . حتما پسدیکه بسته را پشت در بگذارد و سپس خودتان بسته را بردار

 .دیکن لیسپس غذا را م دییبشو

 

 



 




 یماریب وعیش مناطق از وو هن و یبرخورد با بسته ارسال یچگونگ

مناطق  نیاز ا یاگر بسته ا نیتواند زنده بماند. بنابرا یخارج از بدن م یمدت زمان کوتاه 19 دیکوئ روسیو

 نانیتوان با اطم یکم است و م اریسطح آن بس یر روب روسیو نیآلوده به دست شما برسد احتمال وجود ا

ابتدا بسته را باز  دیتوان یم د،یتبسته و سطوح آن هس یگرفت. اگر همچنان نگران آلودگ لیخاطر بسته را تحو

. حتما قبل از تماس دستان خود با دهان و دییآن را دور انداخته و دستان خود را بشو یکرده، سپس بسته بند

 .دییا، دستها را بشوو چشم ه ینیب

 شود؟ 19 دیکوئ روسیرفتن و نیتواند باعث از ب یم قیحمام آب گرم و تعر ایآ

 قیخواهد رفت. هنگام استحمام و تعر نیاز ب قهیدق ۳0گراد پس از  یدرجه سانت ۵۶ یدر دما 19 دیکوئ روسیو

 شیاستحمام ب یآب برا یماد نیا نهمچنی. ندارد جودحرارت چنین مدت زمانی و درجه نیبه ا دنیامکان رس

 یمشکالت جادیممکن است سبب ا وبدن مضر است  یبرا یدما به مدت طوالن نیاست. استحمام در ا ادیاز حد ز

 یو منظم م یوجود، استحمام عاد نیفرد شود. با ا یهوش یب یتپش قلب، ضعف و در موارد جه،یسرگ لیاز قب

 را کاهش دهد. یماریتواند خطر ب

 

 خطر است؟ ین کولر در خانه بروشن کرد ایآ

 .دیمراجعه کن ۲۳ یدر صفحه« هوا هیتهو»مربوط به  یبه محتوا شتریب اتیجزئ یبرا

آن  یدر خانه و اتاق ها روسیافتادن هوایا انتشار و انیمستقل در منازل باعث به جر یهوا هیتهو یدستگاهها

 نانیداخل خانه اطم یتا از گردش هوا دیاز کنوجود، الزم است به طور مرتب پنجره ها را ب نیشوند. با ا ینم

 دیکن زیتم ایو  ضیتعو بهوا را به طور مرت ی هیدستگاه تهو یلترهایف نیهمچن د؛یحاصل کن

 یدر مجتمع مسکون ماریب مشاهده

 مجتمع وجود دارد؟ زاتیتجه ریمانند نرده راه پله و سا یعموم لیوسا یرو روسیامکان وجود و ایآ



 




 لیوسا نیرو از تماس با ا نیوجود داشته باشد، از ا یعموم لیوسا نیاست بر سطوح اممکن  روسیو نیا

و از مالش چشمان خود  دیکن یریو دهان خود جلوگ ینیاز تماس دست آلوده با ب نیو همچن دیکن یخوددار

 .دیی. در صورت تماس در اسرع وقت دست و صورت خود را بشودیزیبپره

 قرار دهند. تیرا در اولو یعموم لیکردن اماکن و وسا یو ضدعفون زیتم دیبا مسئوالن

 

 شود؟ یم یماریاستفاده از آسانسور سبب ابتال به ب ایآ

 .دیمراجعه کن ۲۲ یدر صفحه« آسانسور»مربوط به  یبه محتوا شتریب اتیجزئ یبرا

 را در رأس کار خود قرار دهند. یکردن اماکن عموم یو ضدعفون زیتم دیمجتمع با مسئوالن

 شود؟ یم یماریب تیسبب سرا مارانیشده توسط ب دیزباله تول ایآ

زباله  ختنیر رونیو هنگام ب دییابتدا دستان خود را بشو شودیم هیکم است، هر چند توص اریآن بس احتمال

 .دیمصرف استفاده کن کباریدر صورت لزوم از دستکش  نی. همچندیمشکوک باش یها ندهیمراقب آال

 

 بیرون رفتن

 به آن توجه شود کدام است؟ دیرفتن با رونیه هنگام بک یموارد

 از ماسک استفاده شود. دیوجود دارد با تیکه تراکم جمع ییمخصوصا جاها ،یعموم یدر مکان ها 

 دیبرو رونیب یشخص هینقل لهیوس ایبا دوچرخه  اده،یدر صورت امکان، پ. 

 شود. تیرعا یمتر 1ورت برخورد فاصله شود، در ص زیکه عالئم تب یاسرفه دارند پره یاز تماس با افراد 

  به  اتیمشاهده جزئ ی. برادیبپوشان را ینیآرنج صورت و ب ایهنگام سرفه و عطسه، با استفاده از دستمال

 .(دیمراجعه کن ۲0در صفحه « سرفه»

 دیکاهش ده یرا در امکان عموم لیتماس با وسا. 

 دیکن زیپرهمالش چشم  نیو دهان و همچن ینیاز تماس دست آلوده با ب. 



 




 یالکل یالکل و پدها یدست حاو یکننده ها یاز ضدعفون دیتوانیدستها، م یمداومت در شستشو 

 .دیکننده استفاده کن یضدعفون

 دیکن زیتا حد امکان از شرکت در هر گونه تجمع پره ،یماریب وعیبه هنگام ش. 

 

 م؟یتوجه کن ییزهایبه چه چ دیهنگام خروج از خانه با

هوا  هیکه تهو یدر محل ای) دیکن زانیمنزل آو یآن را در ورود :در آورده یخود را به صورت عاد ییرو یها لباس

 دی( ماسک را بردارردیگیصورت م یبه خوب

 نی. اگر ادیده رییزمان استحمام خود را از قبل خواب به بعد از ورود به منزل تغ دییخود را بشو یدست ها 

 کم خواهد شد. دیجد روسیبه کرونا واحتمال ابتال  د،یکارها را انجام ده

 زیتم یو آنها را با لباس ها دیکن زانیمنزل آو یخاص در ورود یرا در مکان یرونیب یشود لباس ها یم هیتوص

سطح لباس  یبر رو روسیو یاحتمال وجود آلودگ د،یبرخورد نداشت ماریب ی. اگر با شخصدیقرار نده کجایدر 

شود آنها  ینم هیشما باشد پس توص لباس یگرد و غبار رو یادیدارد مقدار ز وجود احتمال نیشما کم است؛ با ا

 .دیرا به اتاق خواب ببر

را  1۸در صفحه « دست ها یشستشو»و بخش  1۳و  1۲در صفحات « ماسک»بخش  شتریب اتیجزئ یبرا

 .دیمطالعه کن

 

 هنگام ورزش در خارج از منزل یانجام اقدامات حفاظت یچگونگ

 .دیمراجعه کن ۳۵در صفحه « رفتن رونیب»به بخش  شتریب اتیجزئ یبرا

 یخوددار یورزش یپرتردد، از جمله سالن ها دهیسرپوش یاز رفتن به فضاها دیکن یسع یماریب وعیش هنگام

 .دیکن

را  یبدنساز یها تیاز فعال ی. برخدیکن یریشلوغ جلوگ یخارج از منزل و رفتن به مکان ها یها تیفعال از

 و غیره. وگای ک،یروبیه انجام داد، مانند ادر خان توانیم



 




 

 توجه کرد؟ یبه چه موارد دیبا در شهر یحمل و نقل عموم لیهنگام استفاده از وسا

 یا ژهیماسک توجه و دنی. به پوشدیمراجعه کن ۳۵در صفحه « رفتن رونیب»به بخش  شتریب اتیجزئ یبرا

 .دییخود را بشو یدستها ر،گید لیو وسا یعموم یبعد از لمس مکان ها د،یداشته باش

 از خود مراقب کرد؟ دیبا چگونه خودرو کیسوارشدن چند نفر در  هنگام

ماسک گذاشته، مکالمات را کاهش دهند، به آداب سرفه کردن توجه کنند و پنجره ها  دیبا نیحاضر در ماش افراد

 هوا باز بگذارند. هیرا تا حد امکان جهت تهو

 یشدن آن شخص کامال ضدعفون ادهیبعد از پ دیخودرو با یداخل یشد، فضابا یماریمشکوک به ب یاگر شخص

 .دیمراجعه کن 1۵در صفحه  «ییزدا روسیو»به بخش  شتریب اتیجزئ یشود. برا

 توجه کرد؟ یبه چه نکات دیبا استفاده از قطار ایو  مایپرواز با هواپ هنگام

 .دیمراجعه کن ۳۵فحه در ص« رفتن رونیب»لطفا به مطالب بخش  شتریب اتیجزئ یبرا

. دیکن یکنند همکار یم یریبدن افراد را اندازه گ یکه دما یحتما با کارکنان ستگاهیخروج از ا ایورود  هنگام

از تماس مکرر دست ها با  د،یکن یاز برداشتن ماسک خوددار دیکن یسع د،یرا کاهش ده ییغذا یوعده ها

 یو دهان خود را با دستمال کاغذ ینیسرفه کردن، ب ایطسه هنگام ع د؛یکن زیخود پره یو چشم ها ینیدهان، ب

مسافران اطرافتان  یو به سالمت دیرا حفظ کن گرانیاز د یمنی. در راه، فاصله ادیلباس خود بپوشان نیآست ای

 .دیداشته باش یتوجه جد

کنان گزارش و موضوع را به کار دیده رییخود را تغ یآمد، در صورت امکان صندل شیپ یرعادیغ طیاگر شرا

رفت و آمد در کوپه ها و واگن ها را تا حد امکان کاهش  د،یکن یشلوغ دور ی. تا حد امکان از راهروهادیده

آب  یبطر ایو  دیاوریآب ب خودهمراه  دیکن یسع د،یکن یخوددار یعموم یها یاز استفاده از آبخور د،یده

 .دیکن یداریخر



 




 لیکه از وسا یمارانیدر مورد ب یبه اطالعات عموم د،یتوجه کن شماره پرواز خود و اطالعات سفر قطارتان به

 دیحمل و نقل قرار دارند، با لیدر همان وسا مارانیاگر ب د،یکنند توجه کن یاستفاده م یحمل و نقل عموم

 گردند. نهیگزارش شوند و در خانه قرنط

 

 کار محل به بازگشت

است به چه  ازید بالفاصله مشغول به کار شوند؟ نتوانن یندارد کارکنان م وعیش یماریکه ب یمناطق در

 توجه کنند؟ ییزهایچ

 توانند طبق مقررات  ی، کارکنان م یماریو نداشتن عالئم مربوط به ب ماریدر صورت عدم تماس با فرد ب

 به موقع به کار خود بازگردند. یو سازمان یمل

 و خود را در  دیلطفا آن را گزارش ده ،یرمایبروز عالئم مربوط به ب ایو  ماریدر صورت تماس با افراد ب

با توجه به  دیریبگ می. تصمدیمراجعه کن مارستانیبه ب نهیمعا یدر صورت لزوم برا د،یکن نهیخانه قرنط

 .ریخ ای دیمشغول به کار شو ایافراد متخصص آ ییو راهنما یفعل طیشرا

 

را دارند، چگونه به کار خود  یماریب وعیهفته گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق ش 2که  یکارکنان

 بازگردند؟

 برون  یها تیکرده، فعال تیمحل سکونت خود ثبت وضع یاریده ایو  یمحل تهیهر چه زودتر در کم

 .دیکن زیپرتردد پره یعموم یدر مکان ها تیمخصوصا از فعال د،یرا کاهش ده یشهر

  دو بار در روز دیریحت نظر بگخود را ت یسالمت طیشرا وع،یروز پس از ترک منطقه ش 1۴به مدت .

 یتنگ نه،یدر قفسه س یمانند سرفه، خلط، سفت یبه عالئم تنفس د،یکن یریبدن خود را اندازه گ یدما

 یزندگ ناسبم هیاتاق تک نفره با تهو کیدر  ای ییدر صورت امکان به تنها د،یتوجه کن رهینفس و غ

در منزل، در  نهیقرنط»به  شتریب اتییجز یبرا .دیخانواده را کاهش ده یبا اعضا کیو تماس نزد دیکن

 .دیمراجعه کن ۶ یصفحه 



 




 ینفس، ب یتنگ نه،یدر قفسه س یدر صورت وجود عالئم مشکوک )از جمله تب، سرفه، گلو درد، سفت 

حالت تهوع و استفراغ، سردرد، اسهال، تپش قلب، ورم ملتحمه، درد  ،یحال یب ،یخستگ ،ییاشتها

. دیخود به پزشک مراجعه کن طی( فورا بر اساس شرارهیغ ایاندام ها و کمر و  هیدر ناح فیخف یعضالن

 .دیمراجعه کن ۴9 یدر صفحه « مراجعه جهت درمان»به  شتریب اتیجزئ یبرا

 

 محل کار

 سوار آسانسور شدن خطرناک است؟ ایآ

 .دیرجوع کن "آسانسور"بخش مربوط به  ۲۲ یبه صفحه شتریب اتیجزئ یبرا

 م؟یکن تیرا رعا یکردن مدارک چه نکات رد و بدل هنگام

 .دییخود را بشو یبهتر است پس از آن دستها د،یماسک بزن یادار یها لیرد و بدل کردن مدارک و فا هنگام

 شوند؟ یضدعفون دیبا وتریکامپ بوردیتلفن ثابت و ک ل،یموبا ایآ

آغشته به الکل  یپنبه  کی دنیا کشتوان ب یشوند. م یضدعفون یبه صورت دوره ا دیبا یادار زاتیو تجه لوازم

به  شتریب اتیجزئ یکرد )برا یآنها را ضدعفون رهیو غ وتریکامپ بوردیتلفن ثابت، ک ل،یموبا یگوش یبر رو

 (.دیرجوع کن «ییزدا روسیو»بخش مربوط به  1۵ یصفحه

 

 ت؟الزم اس یریشگیپ یبرا یاقدامات چه کنند یدفتر با هم کار م کیکه چند نفر در  یهنگام

 باشد. انیمداوم در جر دیاتاق با ی. هوادیحاصل کن نانیو نظافت محل کار اطم یزگیاز پاک 

 روسیانتقال و یمشاع اداره، اگر از امن بودن فضا برا یبهتر است که هنگام رفت و آمد در فضاها 

 .دیاز ماسک استفاده کن د،یندار نانیاطم



 




 دیاستفاده از آن را کاهش ده ایو  دیتفاده نکناس یمرکز یهوا ی هیتهو ستمیاز س وع،یش یدر دوره .

 ستمی. لوازم و سدیهواکش روشن کن کیهوا، همزمان  ی هیتهو ستمیهنگام ضرورت در استفاده از س

 شسته شوند. یبه صورت دوره ا دیهوا با یهیتهو

 شود. هیو تهو افتدیب انیتا هوا به جر دیهر روز به طور مرتب در و پنجره ها را باز کن 

 دیکن یاداره را ضدعفون زاتیدر، لوازم و تجه رهیکننده دستگ یضدعفون عیرتب با مام. 

 و  ییدستشو عیآب، ما ریش دیاماکن با ی. در تمامدیداشته باش یشتریدستان خود توجه ب یزگیبه پاک

 .دیعادت ده تانیشود. خود را به شستن مداوم دستها هیدستمال توالت تعب

 داده شد، آن  صیتشخ یدر شخص رهیو غ نهیخشک، درد س ی، سرفه مانند تب، ضعف یاگر عالئم

الزم اقدام کند.  یدرمان ها افتیدر یو برا یبه صورت موقت از حضور در محل کار خوددار دیشخص با

 .دیرجوع کن« درمان یمراجعه برا»بخش مربوط به  ۴۸تا  ۴۶به صفحات  شتریب اتیجزئ یبرا

 

 م؟یبزنماسک  دیهنگام شرکت در جلسات با

 دیجلسه از ماسک استفاده کن انیاز شروع تا پا. 

 دیکن تیهنگام گفت و گو فاصله خود را با مخاطب رعا. 

 هوا حفظ شود. انیتا جر دیپنجره ها را باز نگه دار 

 دیرا کاهش ده یتعداد جلسات گروه. 

 دکنی کنترل را جلسات زمان. 

 

 استفاده کرد؟ یرکزم یهوا ی هیتهو ستمیاز س یادار طیتوان در مح یم ایآ

 شدن دارد؟ یبه ضدعفون ازین ایصورت استفاده، آ در

 اتاق حفظ شود. یهوا انیباز شده تا جر یستیدر و پنجره ها با 

 در صورت ضرورت دیاستفاده از آن را کاهش ده ایو  دیاستفاده نکن یمرکز یهوا ی هیتهو ستمیاز س .

 .دیروشن کنهواکش  کیهوا، همزمان  یهیتهو ستمیاستفاده از س



 




 ۲۳ ی به صفحه شتریب اتیجزئ یشود )برا ینظافت و ضدعفون یبه صورت دوره ا دیبا هیتهو ستمیس 

 (. دیرجوع کن« هوا هیتهو ستمیبخش س

 

 م؟یتوجه کن یچه موارد به دکنندگانیبازد یو همراه رشیپذ ،یدر سفرکار

 ماسک بزنند. دیتمام افراد با 

 در وو هن و مناطق آلوده،  یاقامت و ایسابقه سفر  رد،یقرار گ یررسمورد ب دیبا دکنندهیبدن بازد یدما

عدم  ایوجود  نیمشخص شود، همچن 19 دیکوئ یماریبا افراد مشکوک به ب مارانیبا ب شانیتماس ا

 شود. یبررس یتنفس یوجود عالئم مانند تب، سرفه و ناراحت

 رهیو غ دیاس کیپر است ایکلر  یه حاوکنند یمواد ضدعفون گرید ایبا استفاده از الکل  هینقل لهیوس 

 (.1۵شود )مطابق دستور العمل صفحه  یضدعفون

 

 یعموم طیمح

 ست؟یچ دیخر یدر مکان ها یریشگیپ الزامات

 از اجتناب شود. یوحش واناتیمراجعه شود. از خوردن ح ۳۵در صفحه « رفتن رونیب» حاتیبه توض اتیجزئ یبرا

زباله، فاضالب اجتناب شود. در صورت تماس، دست ها به سرعت شسته تماس با گوشت خام، حیوانات ولگرد، 

 شوند.

 

 ست؟یچ مارستانیدر ب یریشگیالزامات پ

 مراجعه شود. ۴9مربوط به درمان در صفحه  حاتیتوض به

 ست؟یدر هتل و رستوران چ یریشگیپ الزامات

جداگانه به  ییرایپذ لیگانه و با وساجدا زیغذا خوردن اجتناب شود، تا حد امکان هر نفر در م یبرا یدورهم از

 صرف غذا بپردازد.



 




 درمانی برا مراجعه

 به درمان است؟ ازین یزمان چه 19 دیکروئ یماریبه ب هیشب یصورت ظهور عوارض در

مراجعه شود(،  ۶صفحه « در خانه نهیدر منزل )به موارد مرتبط با قرنط نهیقرنط طیابتدا، هرگاه در شرا در

 ظاهر شود، به سرعت گزارش داد شده و به پزشک مراجعه شود. 19 دیروئبه ک هیشب یعوارض

 

 ذکر شده است. ۴9در صفحه  ردیمورد توجه قرار گ دیکه هنگام درمان با یموارد

 شیخو طیشرا یابیبه ارز ریشود فرد طبق روند ز یم شنهادیدر خانه نباشد، پ نهیبه قرنط یازیکه ن یصورت در

 بپردازد.

 .عالئم گرینفس و د ینینفس، سنگ یتنگ نیگراد، همچن یدرجه سانت ۳۸ تر از نییپا تب (1

 سال باشد. ۵ یو باال ۶0 ریسن فرد ز (۲

قلب و عروق،  یها یماریب ،یویر یهایماریمزمن ) ب یماریکه دچار ب یباردار، افراد ریغ یخانم ها (۳

 نباشد. یو ...( و چاق یمنیا ستمیس یها یماریب ه،یکل یینارسا

را تحت  شیخو طیشود در منزل استراحت کرده و شرا یم شنهادیفرد شامل موارد فوق باشد، پکه  یصورت در

 یکه عوارض را کمتر م یسرما خوردگ یتواند از داروها یحال م نیمصرف کند، در ع ادیز عاتینظر قرار دهد. ما

 کنند استفاده کند.

اقدمات مداومت کرده و  گریاتاق و د یاهو هیحال، از ماسک استفاده کند، بر شستن دست ها و تهو نیدر ع

 انجام دهد. یو خانواده به خوب شیاز خو یاقدامات حفاظت

 درمان اقدام کند. یبرا عایسر ریشود فرد در صورت وقوع موارد ز یم شنهادیپ

 .ابدیبهبود ن یماریب طیتا دو روزه در منزل شرا کیاستراحت  با (1

بازار،  مارستان،یشلوغ مانند ب یبه اماکن ایبودند تماس داشته سرفه  ایکه مبتال به تب  یبا افراد رایاخ (۲

 تماس داشته باشد. یوحش واناتیبا ح ایرفت و آمد داشته  یمحل یبازارها



 




و  هیقلب و عروق، کبد، کل ای یویمزمن ر یماریافراد سالخورده، بانوان باردار، افراد چاق، افراد دچار ب (۳

 .فیضع یمنیا ستمیافراد با س ،یداخل یارگان ها

 

 توجه کرد؟ دیبا یدرمان به چه موارد یهنگام مراجعه برا

 مارستانیرفت و برگشت از ب ریدر مس

  خود را  ینیدهان و ب یجلو راهنیپ نیآست ایزدن ماسک، هنگام سرفه کردن با استفاده از دستمال

 شود. زیو دهان پره ینی. از قرار دادن دست مقابل بدیریبگ

 شود. زیشود. از حضور در اماکن پر ازدحام پره زیپره یعموم هینقل لیسااز مترو، اتوبوس و و 

 کنند. یآن را ضد عفون دیبا یعموم هینقل لیکاربران وسا 

 

 درمان یهنگام مراجعه برا

  با افراد مشکوک  مارانیآلوده، سابقه تماس با ب یرفت آمد در مناطق و شهرها ایداوطلبانه سابقه اقامت

. با دیرا اعالم کن دیبا آنها تماس داشته ا یماریکه پس از ب ییو گروه ها یافراد نیو همچن 19 دیبه کوئ

 .دیکن یمربوطه همکار یها یانجام بررس یپزشکان برا

 درمان به بخش تب مراجعه  یبرا مایمستق د،یهست 19 دیئوکه فرد مشکوک به ابتال به ک یدر صورت

 .دیمناطق کاهش ده گرید و مارستانیرفت آمد خود را در ب نیکرده و همچن

 شدن به  کیحتما از نزد د،یهست مارستانیموارد مجبور به حضور در ب گریدرمان د یکه برا یدر صورت

کرده و در صورت  یعالئم تب و سرفه دور یدارا مارانی. از تماس با بدیکن زیبخش تب و اورژانس پره

 شود. تیرعا یمتر کیاز  شیبرخورد حتما فاصله ب

 دیبه منزل برگرد عیم درمان با مراجعه، در محیط قدم نزده و سرپس از اتما. 

 

 



 




 شوند؟ نهیمعا یتوانند به صورت عاد یزنان باردار م

 مراجعه کنند. مارستانیبه ب یباردار نهیمعا یبرا توانندیاز ابتالء م یریشگیموارد پ تیباردار پس از رعا زنان

 گزارش دهند. مانیخود را به سرعت به پزشک زا طیشرا نه،یقفسه س ینیصورت ظهور عالئم تب، سرفه، سنگ در

 واکسن بزنند؟ یماریب وعیتوانند هنگام ش یم کودکان

درمانگاه مربوطه  ای یماریبا مرکز کنترل ب ،یدر محل زندگ یماریب وعیش طیبر اساس شرا توانند یم نیوالد

انداخت.  ریتوان به تاخ یز واکسن ها را ما یپرس و جو کنند. برخ ونیناسیتماس حاصل کرده و از امکان واکس

 شود. تیهر منطقه تبع یو درمانگاه ها یماریمرکز کنترل ب یها هیشود از اعالم یم شنهادیپ

 


