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 ئم بیماری کروناعال**** 

شنده ثبت عالئم بیماری به صورت گروهی از عالئم خفیف تا یک بیماری شدید و ک (COVID-19) 2019رای بیماری کروناویروس ب

 شده است.

 عالئم می توانند شامل موارد زیر باشند:

 تب 

 سرفه خشک 

 تنگی نفس یا دشواری در نفس کشیدن 

 اساس بر ها داده این. ندده نشان را خود تماس، از بعد روز 14 تا 2 طی در توانند می کرونا با توجه به اطالعات موجود، عالئم بیماری

 بوده است. SARS-CoV و MERS-CoV ویروس نهفتگی ی دوره از موجود مشاهدات

 

 نحوه انتقال کروناویروس**** 
 

 بیماری کرونا چگونه گسترش می یابد؟

ساس ا بر عمده طور به می شود، (COVID-19) 2019وجب بیماری کرونا ویروس اطالعات موجود در مورد گسترش ویروسی که م

 .است شده گذاشته بنا اند، شده شناخته کنون تا که مشابه های کروناویروس

 

 گسترش فرد به فرد

 :شود می منتقل فرد به فرد گسترش راه از فرض بر این است که این ویروس اساسا

  متر( 2فوت یا  6یکدیگر هستند )در فاصله ای کمتر از حدود بین افرادی که در تماس نزدیک با 
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 بینی یا دهان وارد توانند می قطرات ریز این .کند می سرفه یا عطسه مبتال فرد یک که زمانی تنفسی از طریق قطرات ریز 

 .شوند استنشاق نیز ها ریه دورن به دارد احتمال یا و شوند نزدیک افراد

 ح و اشیای آلودهگسترش از طریق تماس با سطو

دن به دهان، زاحتمال این وجود دارد که که افراد از طریق تماس با سطوح و اشیایی که ویروس را روی خود دارند و سپس دست 

 .نیست بیماری گسترش اصلی راه انتقال، راه این اما. شوند کرونا به مبتال بینی و احتماال چشم های خود،

 ؟گسترش بیماری چه زمانی رخ می دهد

 (.فرض بر این است که بیشترین سرایت زمانی اتفاق می افتد که افراد بیشترین عالمت را دارند )بیمارترین حالت

د دارد، اما انتقال بعضا گسترش ممکن است قبل از این که فرد عالمت دار شود رخ دهد. گزارشاتی مبنی بر انتقال در این حالت وجو

 نیست.در این حالت راه اصلی گسترش بیماری 

 گسترش ویروس چقدر کارآمد است؟

 که حالی رد ،(سرخک مانند) اند مسری بسیار ها ویروس بعضی. است متفاوت میزان آسانی انتقال ویروس از شخصی به شخص دیگر

 صورت در) است جمعیت مختلف های رده در ویروس گسترش است گذار تاثیر که دیگری عامل. اند مسری کمتر ها ویروس سایر

سمت های قو سایر  Hubei استان در مداوم و آسانی به نظر می رسد ویروس عامل بیماری کرونا به(. ویروس دار شدنبالهگستر

  .یابد می گسترش آلوده کشورهای و شهرها سایر نیز و چین 

 

 :، باید رعایت گردداستفاده از وسایل شخصینکاتی که برای پیشگیری از کرونا در هنگام **** 
 تواندمی عمومی، ایه محیط در... و( تاپ لب) همراه رایانه دستی، کیف کلید، پول، کیف همراه، تلفن مانند شخصی وسایل از هاستفاد

 در زیر نکات رعایت بنابراین. شود ما یخانواده افراد و خودمان به آن انتقال نهایت در و کرونا ویروس به لوازم آلودگی به منجر

 .رسد می نظر به ضروری ریبیما انتقال از پیشگیری

 .گوشی همراه، خود را در خارج از خانه از جیب خود خارج نکنید )مگر در شرایط اضطراری( .1
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عینک و ساعت مچی خود را در خارج از خانه از جلوی چشم خود برندارید و از مچ خودتان خارج نسازید )مگر در شرایط   .2

 .اضطراری(

 .تشو دهیدد در هر بار شستن دست با دقت انگشتر را نیز با آب و صابون شسچنانچه حلقه و یا انگشتر در دست داری .3

 .خارج سازید دسته کلید را صرفا هنگام نیاز )زمان رسیدن به درب ورودی منزل و یا محل کار( از جیب و یا کیف خود  .4

شی موبایل، صی )مانند گوها تمامی وسایل شخدر هر بار مراجعت به منزل در ابتدای ورود بالفاصله بعد از شستن دست .5

نده )مانند الکل عینک، حلقه و انگشتر، ساعت، کیف و دسته کلید( را با یک تکه پنبه آغشته شده به یک ماده ضدعفونی کن

 .و یا وایتکس رقیق شده( تمیز نمایید %70 رقیق شده تا

ورت پرتکرار استفاده ه کلید و یا تبلت( بصچنانچه در محل کار و یا منزل از وسایلی )مانند لپ تاپ، کامپیوتر، ماوس و صفح .6

ه یک ماده ضدعفونی بنمایید هر روز آنها را یکبار قبل از استفاده و یکبار بعد از استفاده با یک تکه پنبه آغشته شده می

 . و یا وایتکس رقیق شده( تمیز نمایید %70 کننده )مانند الکل رقیق شده تا

االمکان هیچ کنید حتیف جای لپ تاپ و یا مدارک( همراه خود از منزل خارج میچنانچه کیف پول و یا کیف دستی) کی  .7

ورت صجا بر روی زمین و یا سطوحی که بنظرتان در معرض لمس عمومی است قرار ندهید )در دست بگیرید و یا در 

 (.نشستن بر روی پای خود بگذارید

 

 باید کرونا بیماری از یشگیریپ برای ،شهری داخل هایاتوبوس و تاکسی در که نکاتی ****

 :گردد رعایت

 انتقال به رمنج است ممکن دارد، وجود افراد بین که کمی ی فاصله علت به پرتراکم هایمحیط و عمومی ینقلیه وسایل در حضور

 .کنند رعایت را نکات این وسایل این از استفاده هنگام در افراد یهمه است الزم بنابراین .گردد تنفسی قطرات طریق از کرونا ویروس

 .های داخل شهری باید رعایت گرددنکاتی که در تاکسی و اتوبوس

 .تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید .1

 .در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا از وسائط حمل و نقل عمومی استفاده نکنید .2
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 .کنیدو نقل عمومی استفاده ن های پر تردد از وسایل حملدر ساعت  .3

 .تا حد امکان از دستکش التکس استفاده کنید  .4

 .ها و بینی را لمس نکنیدهرگز صورت خود و بخصوص چشم .5

 .فاصله یک متری خود را با شهروندان دیگر حتما رعایت نمایید .6

 .از تماس دست خود با سطوح پرتماس خودداری نمایید .7

 .اییددر صورت عطسه و سرفه از ماسک و دستمال کاغذی استفاده نم  .8

 .تا حد امکان از ماسک استفاده کنید .9

 

 گردد رعایت باید کرونا از پیشگیری برای ،بانک عابر از استفاده هنگام در که نکاتی ****

 :خالصه

 بایستی مکانا تاحد .است صورت و چشم با آن برخورد سپس و عمومی سطوح با دست تماس جدید کرونای ویروس انتقال های راه از

 ابتال از توانیم زیادی حد تا مقاله، این نکات رعایت با ضرورت صورت در اما کرد، دوری اپیدمی زمان در هامحیط لقبی این از

 .کرد پیشگیری

 گردد رعایت باید نکاتی که در هنگام استفاده از عابر بانک،

م دهید تا نیاز گوشی خودتان انجابانک نصب شده بر روی های پولی و یا خرید را با همراهاالمکان سعی کنید جابجاییحتی .1

 .های عابر بانک را به حداقل برسانیدبه استفاده از سیستم

دد دستکش یکبار در صورت نیاز، اگر با قصد برداشتن پول از عابربانک از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک ع  .2

 .مصرف به همراه ببرید

ابتدا در یکی از دستان دستکش  .کامل عمل کنید و به هیچ چیز دست نزنید هنگام رسیدن به دستگاه عابربانک با هوشیاری .3

 .یکبار مصرف را بپوشید و با دست دیگر کارت عابربانک را آماده سازید
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دار اقدام به استفاده کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارت خوان دستگاه نمایید و با دست دستکش .4

 .ای دستگاه جهت ورود رمز و مبلغ مدنظر نماییدهاز پانل دکمه

را داخل  پس از خارج شدن کارت از دستگاه با دست بدون دستکش کارت را در جیب بگذارید و با دست دستکش دار پول .5

 .از تماس مستقیم با اسکناس خودداری کنید .کیف بگذارید

دستگاه  ان با قسمت رویی دستکش که در تماس بادر نهایت دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای بدنت .6

 .قرار گرفته است، تماس پیدا نکند

 .بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان )ترجیحا سربسته( بیاندازید .7

 .از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده نمایید .8

نید و یک ککنید و دستکش همراهتان نبود، حتما دقت  در صورتیکه ضروری پیش آمد که از دستگاه عابر بانک استفاده .9

سپس دستمال  ودستمال کاغذی به دور انگشتان بپیچید طوریکه انگشتان شما با پانل دکمه های دستگاه تماس پیدا نکند 

 .بیاندازید )ترجیحا سربسته( کاغذی را بالفاصله در اولین سطل زباله نزدیک خودتان

  .و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنیددر طول استفاده از دستگاه  .10

 

 گردد رعایت باید ها مراجعه به پمپ بنزیننکاتی که در  ****

 .تا حد امکان دفعات بنزین، گاز و یا گازوئیل گرفتن خود را کاهش دهید .1

 دفعات تا کنید رپودرو خود را در هر بار مراجعه به پمپ بنزین ها و یا ایستگاه های سی ان جی، سعی کنید حداکثر باک خ .2

 .شوید سوخت گرفتن برای مراجعه به مجبور کمتری

ر مصرف در صورت نیاز، اگر با قصد گرفتن سوخت از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یک با .3

 .به همراه ببرید
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ابتدا در یکی از دستان  .دست نزنیدهنگام رسیدن به محل سوخت گیری با هوشیاری کامل عمل کنید و به هیچ چیز  .4

 .دستکش یک بار مصرف را بپوشید و با دست دیگر کارت سوخت را در محل کارت دستگاه قرار دهید

اقدام به  و با دست دستکش دار .کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارت خوان دستگاه نمایید .5

 .ورود رمز نمایید استفاده از پانل دکمه های دستگاه جهت

د و اقدام به با دست دستکش دار دسته نازل را برداری .از تماس مستقیم با دسته نازل در جایگاه سوخت خودداری کنید .6

 .سوخت گیری نمایید

 .پس از اتمام سوخت گیری، با دست بدون دستکش کارت سوخت را از دستگاه بردارید و در جیب بگذارید .7

ا کارت را به پراتور پمپ بنزین )مسئول دریافت مبلغ سوخت( ندهید و سعی کنید خودتان شخصتا حد امکان کارت را به ا .8

تکش دار رمز سپس از پراتور بخواهید که رمز شما را وارد کند و یا خودتان با دست دس .دستگاه اخذ وجه سوخت بکشید

 .کارت خودتان را وارد کنید

دستگاه  که هیچ جای بدنتان با قسمت رویی دستکش که در تماس بادر نهایت دستکش را طوری از دستتان خارج کنید  .9

 .و یا نازل قرار گرفته است تماس پیدا نکند

 .بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان )ترجیحا سربسته( بیاندازید .10

 .از هر دستکش یک بار مصرف فقط یک بار استفاده نمایید .11

تمال کاغذی به پمپ بنزین بروید و دستکش همراه تان نبود حتما دقت کنید و یک دس در صورتی که ضرورتی پیش امد که .12

مال کاغذی به دور انگشتان خود بپیچید طوری که انگشتان شما با پانل دکمه های دستگاه تماس پیدانکند و سپس دست

 .را بالفاصله در اولین سطل زباله نزدیک خودتان )ترجیحا سربسته( بیاندازید

 .فاده نماییدکش همراه تان نبود حتما دقت کنید برای برداشتن نازل سوخت گیری نیز از یک دستمال کاغذی استاگر دست .13

 .در طول حضور در پمپ بنزین و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید .14

 .شوییدثانیه با آب و صابون ب 40در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام سوخت گیری دست خود را حداقل  .15
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
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 باید رعایت گردد مراجعه به مراکز خرید و فروشگاه هانکاتی که در  **** 

پالستیکی  تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید و بالفاصله پس از خارج شدن از فروشگاه در یک پوشش .1

 .انداخته و مجددا استفاده ننمایید

 .های رویی دستکش مطمئن شوید ازعدم تماس دستهای خود هنگام در آوردن با قسمت .2

 .به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید و فروشگاه ها نگردید .3

 .در صورت داشتن تب و سرفه حتما از ماسک استفاده کنید .4

 .از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خوداری نمایید .5

 .نیداز خرید بستنی و مواد غذایی باز برای کودکان خود در مراکز خرید، امتناع ک .6

 .ثانیه با آب و صابون بشویید 40در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام خرید دست خود را حداقل  .7

 .از دست زدن به پله برقی در فروشگاه ها اکیدا خودداری کنید .8

اده و سپس در صورت استفاده از آسانسور در مراکز خرید برای فشار دادن دگمه های آسانسور از دستمال کاغذی استف .9

 .ماس دست خود با قسمت آلوده دستمال، آن را به سطل آشغال بیندازیدبدون ت

 .استفاده از وسایل بازی تعبیه شده برای کودکان مطلقا انجام نگیرد .10

د و ایشان نیز برای پرداخت وجه، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشی .11

 را وارد نمایدخودشان مبلغ و رمز کارت 

ولین فرصت آن اکارت عابر بانکی را که استفاده نمودید در یک دستمال کاغذی بپیچید و سپس در جیبتان بگذارید تا در  .12

 .را ضدعفونی نمایید و سپس در کیف تان قرار دهید

 .هرگز به مکان های فروش حیوانات زنده مراجعه ننمایید .13
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اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

 رعایت باید دیگران در خصوص ارتباط با ئم تب و سرفهداشتن عالنکاتی که در صورت **** 

 کنید

 .زش تلقی کنیددیگران را از احتمال مواجهه و یا ابتال خود به بیماری کرونا مطلع نمایید و این اطالع رسانی را ار .1

 .مطلقاً به سر کار نروید .2

 .آرامش خود را حفظ کنید .3

 .متر فاصله با دیگران را رعایت کنید 2حداقل  .4

 .محافظت دیگران هیچ وقت ماسک را از صورت خود خارج نکنیدبرای  .5

 .ترجیحاً در اتاق جداگانه و با تهویه مناسب اقامت کنید .6

 .درصد ضد عفونی نمایید 70کلیه سطوح در تماس را با الکل  .7

 .از وسایل شخصی و ظروف و قاشق جداگانه استفاده کنید .8

 .نیداز حضور در جمع اعضا خانواده و دیگران خوداری ک .9

 .لباس های خود را جداگانه بشویید .10

 .درصد ضد عفونی نمایید 70مکرراً دست های خود را با الکل  .11

 .از حوله و وسایل استحمام اختصاصی استفاده کنید .12

 .درصد ضد عفونی نمایید 70مکرراً شیرآالت منزل را شسته و با الکل  .13

 .ب( بشوییدآلیوان  9کلریت سدیم )یک لیوان وایتکس و پس از باز و بسته کردن شیرآالت ، شیرآالت منزل را با هیپو .14

 .درصورت داشتن سرفه و یا تب بالفاصله به مرکز درمانی مراجعه کنید .15

 .تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانید و فقط برای موارد ضروری از اتاق خارج شوید .16
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ه به طور مشترک از آن ها استفاده می کنید مانند اطمینان حاصل کنید که محل هایی که شما و سایر اعضای خانواد .17

 .آشپزخانه و دستشویی تهویه مناسبی داشته باشند

نیست کمک  تا حد امکان خودتان از خود مراقبت کنید و یا از فرد دیگری که دارای بیماری های زمینه ای و سالمند .18

 .بگیرید

 .ن دور باشیداز افراد دارای بیماری های زمینه ای و سالمند تا حد امکا .19

ن سطوح مختلف ای .محل هایی از اتاق که شما دائما با آن ها در تماس هستید باید به طور مکرر شسته و ضد عفونی شوند .20

 ضد با سسپ و بشویید سطوح معمولی های شوینده با ابتدا باید را صندلی و تخت های کناره تخت، کنار میزهای مثل

 .کنید گندزدایی( آب لیوان 9 و وایتکس لیوان کی) سدیم هیپوکلریت حاوی کننده عفونی

 .تالش برای عدم ابتال اعضا خانواده، همکاران و دیگران را در اولویت مراقبت از خود قرار دهید .21

  

بسیار بسیار حیاتی می باشند و باید گام به رفت و برگشت به خانه اقدامات زیر در هنگام **** 

 :گام و با دقت رعایت شوند

 منزل ورود به

یی رفته و دست بعد از ورود به خانه بدون دست زدن به هیچ چیز و بدون برخورد یا نشستن در جایی، مستقیماً به دستشو .1

ال کاغذی درب را )درب دستشویی را از قبل باز بگذارید، در صورت باز نبودن درب، با دستم .خود را به طور کامل بشویید

  .ی را ضد عفونی کنیدآشغال در بسته بیاندازید و بعد از پایان کار، دستگیره دستشوی باز کنید و سریعاً دستمال را در سطل

رطوب آغشته به تلفن همراه خود، دسته کلید، سوئیچ اتومبیل، کیف پول و دیگر وسایل همراه خود را ابتدا با دستمال م .2

از قاب  )در صورت استفاده .گذاریددرصد به طور کامل ضد عفونی کرده و روی دستمال کاغذی خشک دیگری ب 70الکل 

 .محافظ، قاب محافظ را خارج کرده و هردوی گوشی و قاب محافظ را به طور کامل ضدعفونی کنید(

 .نیدلباس های بیرون خود را دربیاورید و در مکانی به دور از لباس های منزل و دیگر وسایل خانه آویزان ک .3

 .کامل بشوییدمجدد به دستشویی رفته و دست خود را به طور  .4
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 به نزدن دست شرط به و باشد می امن شما خانه محیط اکنون .در این مرحله می توانید لباس منزل خود را بپوشید .5

 .کنید استفاده خود همراه گوشی از توانید می صورتتان،

راموش نکنید تحت ف .دست خود را قبل، در حین و بعد از تهیه غذا، قبل از خوردن غذا و بعد از استفاده از توالت بشویید .6

 .هیچ شرایطی و در هیچ ساعت روز و در هیچ مکانی به صورت خود )چشم، بینی و دهان( دست نزنید

زی، میز کار، وسایل پیشخوان، رومی :)از جمله .تمام سطوح پرتماس خانه و محل کار را هر روز با اسپری تمیز کننده بشویید .7

 .یز کنار تخت، دستگیره های درها(حمام و توالت، تلفن ها، کیبورد، تبلت و م

 هنگام خروج از منزل

 :موارد ذیل را هنگام خروج از منزل کنترل کنید

 آیا الزاماً بایستی از خانه خارج شوم؟ 

  درصد با خود برداشته ام؟ 70آیا محلول الکلی 

 آیا با خود دستکش به همراه دارم؟ 

 آیا ماسک در صورت ضرورت به همراه دارم؟ 

 :کات زیر توجه داشته باشیدهمچنین به ن

 .در صورت داشتن نشانه های تب و سرفه ازخانه خارج نشوید .1

 .در صورت داشتن نشانه های تب و سرفه و ضرورت خروج از خانه حتماً ماسک بزنید .2

 .چندین عدد دستمال کاغذی تمیز و تا شده داشته باشید .3

 

 آسانسور

 .نکنید هرگز دکمه آسانسور را با انگشتان و دست خود لمس .1
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گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  
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درصد )یک لیوان وایتکس و  5درصد یا باالتر و یا هیپوکلریت  70دکمه های آسانسور آپارتمان روزی چندین بار با الکل  .2

 .لیوان آب( ضد عفونی گردد و دکمه های آسانسور را مستقیماً لمس نکنید 9

 .یدسعی کنید در آسانسور به دفعات زیاد سوار نگردید و فاصله یک متر را رعایت کن .3

 .نیداگر طبقات پایین تر هستید که به نظرتان می توانید بدون آسانسور تردد کنید، از آسانسور استفاده نک .4

نار آن بر روی کاگر محلول ضد عفونی نداشتید می توانید یک بسته دستمال کاغذی در کنار پانل دکمه ها بچسبانید و در  .5

غذی استفاده و نیز باز و بسته کردن درب آسانسور از دستمال کا کاغذ بنویسید که برای فشاردادن دکمه های اسانسور

 .نماید

درون سطل  یک سطل زباله درپوش دار نیز در داخل اسانسور بگذارید که پس از استفاده از دستمال کاغذی، آن را به .6

 .بیاندازید

 .بگیرد داوطلبانه به عهدهیک نفر مسئول باشد که هر روز وجود دستمال کاغذی را کنترل و تخلیه سطل زباله را  .7

 

 خودروی شخصی

ای بدنتان جحتی االمکان از دستکش استفاده کرده و پس از پیاده شدن دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ  .1

 .با قسمت رویی دستکش که در تماس با بیرون بوده است، تماس پیدا نکند

 9یوان وایتکس و درصد )یک ل 5درصد یا باالتر و یا هیپوکلریت  70هنگام سوار شدن به اتومبیل دستگیره ها را با الکل  .2

 .لیوان آب( ضد عفونی کنید

درصد )یک  5کلریت درصد یا باالتر و یا هیپو 70هنگام سوار شدن به اتومبیل خود، فرمان، دنده و ترمز دستی را با الکل  .3

 .لیوان آب( ضد عفونی گردد 9لیوان وایتکس و 

درصد )یک لیوان  5ت درصد یا باالتر و یا هیپوکلری 70تومبیل خود، آیینه جلو راننده را با با الکل هنگام سوار شدن به ا .4

 .لیوان آب( ضدعفونی نمایید 9وایتکس و 
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اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

 .از عدم آلوده بودن محل گذاشتن کیف پول، گوشی و عینک خود اطمینان حاصل نمایید .5

 .د ضد عفونی کنیددرص 70سوئیچ خودرو خود را پس از حضور درخانه با الکل  .6

 

 باید رعایت کرد مسافرتنکاتی که در هنگام  ****

 .به عنوان یک اصل کلی، کلیه مسافرت های خود را لغو نمایید .1

 .در صورت داشتن تب و سرفه مطلقاً مسافرت نکنید .2

در جریان  را درمانی تماس گرفته و آنان-در صورت داشتن تب، سرفه و تنگی نفس حتماً با پزشک و یا مراکز بهداشتی .3

 .مسافرت قبلی خود بگذارید

 .از تماس مستقیم با افراد دارای تب و سرفه خوداری کنید .4

 .یددرصد شست و شو ده 70مکرراً دست های خود را با آب و صابون یا محلول های ضد عفونی کننده حاوی الکل  .5

 .از لمس چشم، بینی و دهان خود، جداً خودداری کنید .6

 .ستمال کاغذی تمیز داشته باشیدحتماً به همراه خود د .7

 .دار بیاندازید در صورت سرفه و عطسه حتماً از دستمال کاغذی استفاده کنید و در یک نایلون پالستیکی و یا محفظه درب .8

له بین بازو و در صورت سرفه و یا عطسه و نداشتن دستمال کاغذی در دست، بالفاصله آرنج خودتان را تا کنید و در فاص .9

 .ود سرفه و یا عطسه کنیدساعد دست خ

 .در صورت استفاده از ماسک اطمینان داشته باشید که دهان و بینی شما را به طور کامل بپوشاند .10

 .وییدبالفاصله بعد از هر سرفه ماسک خود را درآورده و در یک پوشش پالستیکی قرار داده و دستان خود را بش .11

 .داران هواپیما، اتوبوس و یا قطار را مطلع کنیددر حین سفر و داشتن عالئم تب و سرفه حتماً مهمان .12

 .در طول مسافرت حتماً از غذا های پخته شده استفاده کنید .13
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 .در طول مسافرت از تماس نزدیک با حیوانات خوداری کنید .14

 .اری کنیددر حین مسافرت از لمس میله های اتوبوس و صندلی ها چه در اتوبوس، چه در هواپیما و چه در قطار خودد .15

 .تی االمکان از پذیرایی های هواپیما، اتوبوس و قطار استفاده نکنیدح .16

 .برای خود بطری آب اختصاصی در یک کیف داشته باشید .17

 .استفاده از سیگار، خود یک عامل آلوده کننده خواهد بود .18

 .حتماً دستکش به دست کنید .19

 .کارت پرواز، بلیط اتوبوس و بلیط قطار می تواند آلوده به ویروس باشد .20

 .در طول مسافرت از دریافت پول خرد خوداری و پیشنهاد دهید به صندوق صدقات واریز گردد .21

 .مطلقاً به صورت خود و به خصوص بینی، چشم و دهان خود در حین مسافرت دست نزنید .22

بکشید رتخوان برای پرداخت وجه در طول سفر، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه کا .23

 .و ایشان نیز خودشان مبلغ و رمز کارت را وارد نماید

ولین فرصت آن اکارت عابر بانکی را که استفاده نمودید در یک دستمال کاغذی بپیچید و سپس در جیبتان بگذارید تا در  .24

 .دهید قرار  را ضد عفونی نمایید و سپس در کیف خود

 

 باید رعایت کرد مهمانی هانکاتی که در **** 

ر چنین ددر صورت حاضر شدن  .سعی کنید حتی االمکان از رفتن به مهمانی ها و شرکت در تجمع های گروهی اجتناب نمایید

 :موقعیتی نکات زیر را رعایت کنید

قی و با صول اخالاسعی نمایید که مراسم ها و برنامه های دید و بازدید خانوادگی از قبل برنامه ریزی شده را با رعایت  .1

 .تأکید بر اپیدمی کرونا کنسل نمایید
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

سعی نمایید به جای مراجعات حضوری جهت گفت و گوهای خانوادگی یا همسایگی و یا دوستانه از تلفن یا شبکه های  .2

 .اجتماعی استفاده نمایید

 .ددر صورت ضرورت جهت حضور در منزل نزدیکان مانند پدر و مادر سعی کنید موارد زیر را رعایت کنی .3

سرماخوردگی  از سالمت عمومی اعضای خانواده میزبان و یا افراد مهمان در منزل خودتان مطمئن شوید که حداقل عالئم .4

 .یا انفلوانزا نداشته باشند

عضای خانواده ابه صورت کاماًل محترمانه و با تأکید بر اهمیت اپیدمی کرونا در مورد رعایت اصول بهداشت فردی توسط  .5

 .عو و نیز گندزدایی مکرر محیط خانه مطمئن شویدمیزبان و یا مد

ورود به منزل قبل از  به صورت کامالً محترمانه و با تأکید بر اهمیت اپیدمی کرونا از مدعوین بخواهید که بالفاصله بعد از .6

 .تماس محیطی، بین فردی و نشستن، دست هایشان را با آب و صابون بشویند

به منزل میزبان و قبل  کید بر اهمیت اپیدمی کرونا اگر مهمان هستید بالفاصله بعد از ورودبه صورت کامالً محترمانه و با تأ .7

 .از تماس محیطی و نشستن، دست هایتان را با آب و صابون بشویید

ا لباس های دیگر در هر دو شرایط باال بعد از در آوردن لباس ها و گذاشتن آن ها در جایی جداگانه و به دور از تماس ب .8

 .اً دست ها شسته شوندمجدد

آشامیدن  ودر صورت مشاهده عدم رعایت اصول بهداشت فردی و بهداشت پخت و پز توسط میزبان قبل از هر گونه خوردن  .9

 .با آوردن عذر و بهانه فردی مجلس یا منزل میزبان را ترک نمایید

 .دداری نماییداگر با میزبان راحت نیستید سعی نمایید از مصرف مواد غذایی خام و نیم پز خو .10

انند ساالد و یا انار از خوردن مواد غذایی که نیازمند تهیه مستقیم با دست و بدون نیاز به پخت با حرارت اجاق گاز است )م .11

 .دانه دانه شده( اجتناب نمایید

 نیست ن هابا آ سعی کنید مواد غذایی مانند سوپ و آش که هنگام آوردن به میز غذا داغ و پرحرارتند و امکان تماس دست .12

 .کنید میل
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

 .سعی نمایید از نان های بسته بندی نشده که احتمال تماس دستی وجود دارد استفاده نکنید .13

شدن آن وجود  دوباره تأکید می گردد حتی االمکان از خوردن مواد غذایی که احتمال تماس دست فرد دیگری بعد از پخته .14

 .دارد اجتناب نمایید

 

 رعایت کرد جعه به غذاخوری هامرانکاتی که باید در **** 

 :ایت کنیددر صورت اضطرار حتماً موارد زیر را رع .سعی کنید حتی االمکان به رستوران ها و کافی شاپ ها مراجعه نکنید

 .باشند از سالمت کارکنان رستوران و کافی شاپ مطمئن شوید که حداقل عالئم سرماخوردگی یا انفلوانزا نداشته  .1

مایید تا نندزدایی مکرر محیط سوال گ نیز و کارکنان توسط فردی بهداشت اصول رعایت مورد در مدیریت و پذیرش از  .2

  .مطمئن شوید

 .جتناب نماییداز سفارش مواد غذایی که نیازمند تهیه مستقیم با دست و بدون نیاز به پخت با حرارت اجاق گاز است ا  .3

 .ساالد اجتناب کنید از سفارش مواد غذایی خام بدون بسته بندی صنعتی مانند  .4

ت با آن نیست سعی کنید مواد غذایی مانند سوپ و آش که هنگام آوردن به میز غذا داغ و پر حرارتند و امکان تماس دس .5

 .سفارش دهید

 .سعی نمایید حتماً از نان های بسته بندی شده یک نفره استفاده نمایید .6

 .ماییدبشقاب یکبار مصرف بسته بندی شده استفاده ن سعی نمایید از وسایل سرو غذا مانند قاشق و چنگال و نیز .7

دیگر وسایل  در صورت نبود وسایل سرو غذای یکبار مصرف بسته بندی شده می توانید درخواست نمایید که خودتان یکبار .8

 .مورد استفاده خودتان مانند قاشق و لیوان را شخصاً شستشو دهید

 .با آب و صابون بشویید بعد از ورود به رستوران حتماً دست های خود را .9

بعد ازسفارش غذا و پرداخت هزینه یا تهیه رسید پرداخت غذا مجداً دست های خود را شسته و خشک نمایید و هنگام  .10

 .جابجایی صندلی جهت نشستن حتماً از دستمال کاغذی استفاده نمایید
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

روی میز باز نمایید تا در صورت برخورد درخواست نمایید تا سفره یکبار مصرف تمیز و دست نخورده بیاورند و خودتان  .11

 .وسایل و مواد غذایی با سفره احتمال آلودگی وجود نداشته باشد

شدن آن وجود  دوباره تأکید می گردد حتی االمکان از خوردن مواد غذایی که احتمال تماس دست فرد دیگری بعد از پخته .12

 .دارد اجتناب نمایید

رتخوان بکشید و افت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه کابرای پرداخت وجه مواد غذایی، از دری .13

 .ایشان نیز خودشان مبلغ و رمز کارت را وارد نماید

 .از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید  .14

 

 رانندگان توصیه های بهداشتی برای**** 

 .ادن و روبوسی کردن با یکدیگر و مسافرین خودداری شوداز دست د .1

ست از دقبل ، لکلابر پایه ه ضدعفونیکننداد موده از ستفاایا و لعمل( راستود)طبق ن صابوآب و ها با تسد شستن مرتب .2

ا به غذزدن  ستاز دقبل و ستشویی از دهمچنین بعد ء و شیاح و ابه سطوزدن ست از دبعد و چشم و بینی ن، هادبه زدن 

 .می باشدوری ضر

ده مای آهااغذدن رهمچنین خوآن و نظایر و نزیت اتر، جمله سالن تهیه بلیطاز عمومی پایانه های محیطا در غذردن خواز   .3

 .کنیدده ستفااکامال پخته رت یی به صواغذاد موده و از کرب جتنان امکااتا حد 

ن ید شدشدرت صوو در کنید ده ستفااصحیح ه اسک با نحومده و از حت کراستراگی ردعالیم سرماخوه مشاهدرت صودر    .4

 .دجعه شوامانی مردرکز اعالیم به مر

شته داایرین نگه سا از جدن یک مکان در المکااحتی ، مانیدرکز ابه مرل نتقاامبوالنس یا ن آسیدن رمازتا ر، بیمااد فرا  .5

 .شوند

 .نمایندده ستفااستکش و دکمه چ، ماسک، حفاظتیس لبااز نظافت باید م هنگادر خدماتی ی هاونیر  .6
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

 .دشته شودانگه ه کوتا مرتب رطو به هاخننا  .7

 .دشو دهستفاا هچهر تشخیص سیستم از اترجیحب غیار و ثبت حضوای بر  .8

آن از نظایر ر و ده ستگیرو دموبایل ، گوشی تلفن، صفحه کلید کامپیوتر، تبلتپ، لب تار، سانسوی آهامهکدبا س تماای بر  .9

 .دشوده ستفای اکاغذل ستماداز یا و ستکش د

نج موقع رآخلی داقسمت از شت اندد جول وستمادتیکه رصودن )در عطسه یا سرفه کرم هنگای کاغذل ستماده از دستفاا  .10

 .می باشدوری کنید( ضرده ستفااعطسه و سرفه 

 .دنماینده ستفااسایل نظافت شخصی وسایر و صندلی و میز دن تمیز کرای برک مشترل ستمااز د  .11

ار توجه قرردومنقل کاال و حمل ر داری و نباه در ایژوبه ر کاس شاغلین ملبس به لباای شخصی برر کاس لباده از ستفاا  .12

 .دگیر

نبایستی  ستکشو دماسک ده از ستفااباشند میمند زنیال و یا معلوو سالمند ان جابجایی مسافرل شاغلینی که مسئو  .13

 .دشوش موافر

وس یروبه دن بوده لول آحتماالیل دیا کاال به و جه وگرفتن هرگونه از ند دارخالت ر دباو جابجایی مسافر در  شاغلینی که  .14

 .نماینددداری نا خووکر

یا و مسافر ر، ا باست بدمستقیم س تماارز کنند میده ستفار ایا باو مسافر ل نتقاو اسایل جابجایی از و کلیه شاغلینی که  .15

 .نماینددداری سیله حمل جابجایی خوو

 .نماینددداری خوری کان مارد در زبی مودد ترده و از ظیفه بوم ونجال امشغود خوی هاقسمتدر اغلین هر قسمت، کلیه ش  .16
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

 :توصیه های بهداشتی برای مسافران و مراجعه کنندگان

ست از دقبل ، لکلابر پایه ه ضدعفونیکننداد موده از ستفاایا و لعمل( راستود)طبق ن صابوآب و ها با تسد شستن مرتب .1

ا به غذزدن  ستاز دقبل و ستشویی از دهمچنین بعد ء و شیاح و ابه سطوزدن ست از دبعد و چشم و بینی ن، هادبه زدن 

 .می باشدوری ضر

ده مای آهااغذدن رهمچنین خوآن و نظایر و نزیت اتر، جمله سالن تهیه بلیطاز عمومی پایانه های محیطا در غذردن خواز   .2

 .کنیدده ستفااکامال پخته رت یی به صواغذاد موو از  دهکرب جتنان امکااتا حد 

ن ید شدشدرت صوو در کنید ده ستفااصحیح ه ماسک با نحوده و از حت کراستراگی ردعالیم سرماخوه مشاهدرت صودر    .3

 .دجعه شوامانی مردرکز اعالیم به مر

شته داایرین نگه سا از جدن یک مکادر  نالمکااحتی ، مانیدرکز ابه مرل نتقاامبوالنس یا ن آسیدن رمازتا ر، بیمااد فرا  .4

 .شوند

 .دشته شودانگه ه مرتب کوتار ناخن ها به طو .5

آن از نظایر ر و ه دستگیرو دموبایل ، گوشی تلفن، صفحه کلید کامپیوتر، تبلتپ، لب تار، سانسوی آهامهکدبا س تما برای .6

 .دشوده ستفای اکاغذل ستمااز دیا و ستکش د

نج موقع رآخلی داقسمت از شت اندد جول وستمادتیکه رصودن )در عطسه یا سرفه کرم هنگا یکاغذل ستماده از دستفاا  .7

 .می باشدوری کنید( ضرده ستفااعطسه و سرفه 

 .دنماینده ستفااسایل نظافت شخصی وسایر و صندلی و میز دن تمیز کرای برک مشترل ستمااز د  .8

 .ده کنندستفااخدماتی ی هاورنین از مکااتا حد اه همرک سا، جهت جابجایی کیف مسافران .9

 .نمایددداری پایانه خول و ترمینادر شیا ح و ابه سطووری غیر ضرزدن ست از د مسافران  .10

سانی ع رطالازی شتی مرابهده یا سابقه به پایگاو عفونی ری شتن عالیم بیمارت داصوورود در به محض ورودی  مسافران  .11

 .نمایند
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

 .نمایندد داری خل پایانه خووری در دامد غیر ضرو آفتدد و رتراز  یبرربای و مسافربری هاماشینن نندگارا  .12

 .مند شوندهنیکی بهرولکترزی و اسیستم مجاده و از نمودداری خون مکااتا حد ت الدجهت مبال پودل تبان از نندگارا  .13

ده ستفاایانه پادر ر حضون مال زطودر ماسک نیز و ستکش ، از دیگر اد دفراعایت فاصله با رنیز ضمن ن کنندگا مراجعه  .14

 .نمایند

د داری خون دبوسی کردادن و روست از دند دکرا پیدر پایانه حضون در بستگال ستقبار اکنندگانی که به منظو مراجعه .15

 .عایت کنندرقل یک متر افاصله حددن صحبت کرم هنگاو در  .نمایند

 .ندنمایدداری پایانه خووری در غیر ضررد و بی مودد ترن از کنندگا مراجعه  .16

دداری خووس یروبتال به اد در افردن امستعد نمون و یمنی بدابر تضعیف سیستم آن لیل تاثیر دبه ت خانیال دستعمااز ا  .17

 .نمایندد داری خوت خانیال دستعمااز اعمومی ی فضاهاه در ویژبه .نمایند

 .تبط تبعیت نمایندبالغی مرالعمل راستواز دماکن عمومی و ایی اغذادطبخ موو یع زتو، کز تهیهاکلیه مرا  .18

 .دگیرم نجاف امصرر یکبای هایبستهبنددر شامیدنی ترجیحا ق و آب آسما، فلفل، نمک سرو  .19

 .شتی باشنداپوشش بهددارای باید و سراز ها قبل نهپایای یس هاویی سلف سراغذ مواد  .20

 .باشدمیوری مناسب ضرف مصرر یکباوف ظرده از ستفااپایانه ی یا بوفه هاو ها ران ستوا در رغذو سررت صودر   .21

 .شدباع میممنول فعای هانهتمامی پایاز در بارویی اغذ عرضه مواد .22

و پز مرغ آب و تخممینی زیبس، یجونظیر ساندده ماای آغذاع نواجمله ک ازخطرناف و به مصرده ماآیی اغذاد عرضه مواز    .23

 .دشوی پایانه جلوگیراف طرو احاشیه و خل آن در دانظایر 

 

 :باید رعایت کرد مراجعه به آرایشگاهنکاتی که در **** 

 .ها خودداری کنیددر شرایط همه گیری و شیوع بیماری کرونا از رفتن به اماکن عمومی مثل آرایشگاه .1
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

 .در صورت رفتن به آرایشگاه، ماسک و دستکش و ژل الکلی به همراه داشته باشید .2

 .استفاده کنیدبا خود حوله شخصی ببرید و فقط از آن  .3

 .های موجود در آرایشگاه استفاده نکنیدبه هیچ وجه از حوله .4

 .از هدبند یا موبند شخصی خودتان در آرایشگاه استفاده کنید .5

 .بند شخصی خودتان در آرایشگاه استفاده کنیداز پیش .6

 .دحوله، هدبند و سایر وسایل شخصی خودتان را داخل کیسه پالستیک با درب گره زده قرار دهی .7

 .ییدبالفاصله بعد از برگشتن از آرایشگاه، حوله و سایر وسایل شخصی همراه خود را با آب گرم و صابون بشو .8

 .در زمان حضور در آرایشگاه حتما ماسک بزنید .9

 .از آرایشگر خود بخواهید حتما ماسک روی دهان و بینی خود داشته باشد .10

 .ددر داخل آرایشگاه از دستکش یکبار مصرف استفاده کنی .11

 .هرگز دست خود را به صورتتان نزنید .12

 الکل یاد ضدعفونی کنندهقبل از ورود به آرایشگاه یا بالفاصله بعد از ورود، دست های خود را با آب و صابون بشویید یا با مو .13

 .کنید تمیز دار

با مواد ضدعفونی  ویید یااگر حضورتان در آرایشگاه طوالنی شد، حداقل هر نیم ساعت یکبار دستانتان را با آب و صابون بش .14

 .کنید تمیز دار الکل یکننده

ا با مواد ضدعفونی اگر حضورتان در آرایشگاه طوالنی شد، حداقل هر نیم ساعت یکبار دستانتان را با آب و صابون بشویید ی .15

 .کنید تمیز دار الکل یکننده

واد ضدعفونی کننده ما با آب و صابون بشوید یا با محترمانه از آرایشگر خود خواهش کنید بعد از پایان کار شما، دستانش ر .16

 .ی الکل دار تمیز کند
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 .در طول مدت حضور در آرایشگاه، فاصله حداقل یک متری را از سایر افراد حفظ کنید .17

 .( خودداری کنید ...از دست زدن به سطوح مختلف )صندلی، میز، پیشخوان، دیوار، دستگیره ها و .18

صرف استفاده در صورت استفاده از آلبوم های عروسی، مدل مو، رنگ مو مجله ای در آرایشگاه، حتما از دستکش یکبار م .19

 .کنید و بعد از اتمام کار، دستکش را داخل سطل زباله درب دار بیندازید

 .در صورت استفاده از آسانسور، درب و دگمه های آسانسور را مستقیما با دست لمس نکنید .20

 .و وسایل شخصی خود را بر روی سطوح آرایشگاه قرار ندهید حوله .21

هید قبل از ترجیحا از موچین، قیچی، شانه و برس شخصی خودتان استفاده کنید، در غیر اینصورت از آرایشگرتان بخوا .22

 .شروع کارش آنها را در حضور شما با مواد الکلی ضدعفونی نماید

 .کن برسانیدزمان حضورتان در آرایشگاه را به حداقل مم .23

 .در این مدت خودداری کنید ...از هرگونه کاشت ناخن، مژه و. .24

 .از هر گونه تزریق در آرایشگاه خودداری کنید .25

 .یددر صورت عطسه و سرفه جلوی دهان خود را با دستمال کاغدی بگیرید و یا داخل آرنج خود عطسه و سرفه کن .26

، درب آن را گره ای که به همراه دارید گذاشتها کرده و داخل کیسهدستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید را ت .27

 .بزنید و درون کیسه زباله درب دار بیندازید

 .از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید .28

دیگری موکول  اری کنید و آن را به زمانسعی کنید تا پایان دوره همه گیری بیماری کرونا از رفتن به آرایشگاه خودد .29

 .نمایید
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 :باید رعایت کنند کارکنان اداراتنکاتی که **** 

 .در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید .1

 .کنید استفاده کار محیط در التکس در صورت امکان از دستکش .2

 .ها، بینی خود را لمس نکنیدهرگز صورت خود و بخصوص چشم .3

 .یز قرار دهیدندرصد و باالتر در محل کار خود استفاده کنید و در اختیار دیگران  70ز مواد ضدعفونی کننده و الکل ا .4

ها، یز کار ، تلفنپیشخوان، رومیزی، م :)از جمله .درصد ضد عفونی کنید 70تمام سطوح پرتماس محل کار را هرروز با الکل  .5

 )های درهاکیبورد، تبلت و دستگیره

 .متر را با همکاران خود داشته باشید 2امکان رعایت فاصله  تا حد .6

 .تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری نمایید .7

 .تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید .8

 .از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید .9

 .ر خود را انجام دهیدتا حد امکان بصورت الکترونیک، تلفنی و بدون مالقات حضوری کا .10

 .از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار خود ممانعت بعمل آورید .11

 .در صورت داشتن عطسه و سرفه از ماسک استفاده نمایید .12

 .درصد و باالتر ضدعفونی کنید 70مکررا وسایل و سطوح محیط کار را با الکل  .13

 .های خود را بشوییدمکررا دست .14

 .ماییداز خوردن صبحانه مشترک خوداری ن .15

 .تاحدامکان از لیوان و وسایل شخصی استفاده نمایید .16

 .اید، خودداری کنیداز دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده .17
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 هارانندگان تاکسینکات آموزشی پیشگیری از کرونا برای **** 

 .در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید

 .از دستکش التکس استفاده کنیددر صورت امکان  .1

 .هرگز صورت خود و بخصوص چشمها، بینی و صورت خود را لمس نکنید .2

ختیار درصد برای ضدعفونی کردن سطوح مختلف تاکسی استفاده کنید و در ا 70 از مواد ضدعفونی کننده و الکل .3

 .مسافرین نیز قرار دهید

 .ضدعفونی کنیددرصد  70 تمام سطوح پرتماس تاکسی را هرروز با الکل .4

 .در صورت داشتن عطسه و سرفه از ماسک استفاده نمایید .5

 .تا حد امکان از گرفتن اسکناس و سکه و تحویل آن به مشتری خودداری کنید .6

 .دستهای خود را مکررا بشویید .7

 .تا حد امکان از ماسک استفاده کنید .8

 .ی کنیددرصد و باالتر ضدعفون 70 های درب تاکسی را مکررا با الکلدستگیره .9

 

 باید رعایت گرددمراجعه به بانک نکاتی که برای پیشگیری از کرونا در **** 

 روی بر صب شدهنعی کنید حتی االمکان به بانک ها مراجعه نکنید و کارهای بانکی را تا حد امکان با برنامه ی بانکی س .1

 .برسانید حداقل به را بانک به حضوری مراجعه به نیاز تا دهید انجام خودتان گوشی

کبار مصرف به در صورت نیاز، اگر با قصد مراجعه به بانک از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش ی .2

 .همراه ببرید

مصرف را بپوشید  ابتدا در یکی از دستان دستکش یکبار .قبل ورود به بانک کامال هوشیار باشید و به هیچ چیز دست نزنید .3

 .با دست دستکش دار دستگیره درب وروی را برای ورود لمس کنید تا وارد بانک شویدو سپس 

 .یافت کنیدبا دست دستکش دار اقدام به استفاده از پانل دکمه های دستگاه دریافت نوبت نمایید و نوبت خود را در .4
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اگر سالن انتظار خیلی  .رعایت کنیددر صورت نیاز به در نوبت ایستادن، حتما فاصله حداقل یک و نیم متری را از دیگران  .5

 .شلوغ نیست بر روی صندلیی بنشینید که دورترین فاصله را از دیگر افراد حاضر داشته باشد

 .اگر خیلی شلوغ است سعی کنید بصورت ایستاده در جایی که دورترین فاصله را از دیگران دارید بایستید .6

گر در موارد م( نزنید ...یز و صندلی، پیشخوان، خودکار، استامپ وتا حدامکان سعی کنید به اشیا داخل بانک )مانند م .7

 :مانند موارد زیر .اضطراری

a. کنید اگر  اگر ناچار شدید از خودکار استفاده کنید حتما با دست دستکش دار خودکار را بردارید و استفاده

 .دستکش نداشتید با یک دستمال کاغذی خودکار را بردارید و استفاده نمایید

b. انگشتانتان را  ناچار شدید از استامپ استفاده نمایید حتما بالفاصله اگر محلول ضدعفونی در اطرافتان بود اگر

رصت و ضدعفونی نمایید در غیراینصوت با دستمال کاغذی کامل انگشت خود را پاک کنید و بعد در اولین ف

 .نزدیک ترین مکان اقدام به شتستشوی دست خود با آب و صابون نمایید

c. ول را با دستگاه از تحویل دار بانک بخواهید پ .گر پول نقد دریافت کردید به هیچ وجه ان را مستقیم لمس نکنیدا

ر دستکش اگ .برای شما شمارش نماید و سپس با دست دستکش دار پول را در کیف و یا کیسه همراهتان بگذارید

 .اده نماییدهمراه تان نبود از دستمال کاغذی برای برداشتن اسکناس ها استف

دنتان با قسمت در نهایت پس از اتمام کار بانکی و خروج از بانک، دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای ب .8

 .رویی دستکش که در تماس با دستگاه قرار گرفته است تماس پیدا نکند

 .دترجیحا سربسته( بیاندازی( بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان .9

 .از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده نمایید .10

 .در طول حضور در بانک و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید .11

ثانیه  40 مدت بعد از خروج از بانک در اولین فرصت و نزدیک ترین مکان اقدام به شتستشوی دست خود با آب و صابون به .12

 .نمایید

 .اخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنیداز دست زدن به قسمت د .13
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 :کرونا در برابر بیماری مراقبت از سالمنداننکات مهم در خصوص **** 

  سالمندان در بیماری دت عالئمش

و میانساالن از  جوانانسالمندان در مقایسه با  .سالمندان می توانند عالئم بیماری را با درجات و شدت های مختلفی نشان دهند

 که داشت یاد به باید .هستند تر ضعیف اغلب ظرفیت های حیاتی به نسبت پایین تری برخوردارند و در رویارویی با مشکالت سالمتی

  .لمندان می توانند با گروه های سنی دیگر متفاوت و کامال غیر اختصاصی باشدسا در بیماری های نشانه و عالئم

 امات الزمعالئم شایع و اقد

 در که داشت توجه ایدب اما .شود می دیده باال درجات با تب نهاآدر اغلب بیماران، تب اولین نشانه بیماری است و در حدود نیمی از 

منی، محتمل تر ش نشده است و این حالت در سالمندان، با توجه به نقص نسبی سیستم ایگزار تب هم، بیماران از چهارم یک حدود

 .است

ه عالمت های تنگی نفس یا دشواری در تنفس، احساس سنگینی یا درد در قفسه سینه، خستگی و گاهی درد عضالنی، از جملسرفه، 

ه گوارش )بی عروقی، دستگا-در برخی از بیماران، به ویژه سالمندان ممکن است شواهد درگیری سیستم قلبی .شایع دیگر هستند

در صورت  .ه شود( نیز دید...ستم عصبی )گیجی، تغییر سطح هوشیاری، هذیان گویی و اشتهایی، تهوع، استفراغ و دل درد( و یا سی

 .قدام شودبروز هر یک از این عالئم، الزم است سالمند توسط پزشک معاینه و در صورت لزوم برای انتقال به بیمارستان ا

 20تا  1تغیر بین مروز )  7به طور متوسط حدود  میانگین فاصله زمانی بین شروع عالئم تا بروز تنگی نفس و یا عالئم قابل توجه

  .ندهست احتمالی عالئم سایر از نیز دار خلط سرفه و بینی بریزشآ خونی، خلط اسهال، سردرد، .است شده گزارش روز(

یی تنفسی نارسا درمرحله خفیف بیماری، عالئم معموال بعد از یک هفته فروکش می کند، درصورتی که درموارد شدید، احتمال بروز

رونا اغلب در افراد کموارد منجر به مرگ ناشی از بیماری  .پیشرونده، ناپایدار شدن عالیم حیاتی از جمله افت فشارخون وجود دارد

یماری ریوی، فشار میانسال و سالمند و یا افراد با سابقه بیماری های زمینه ای )مثل سابقه جراحی برای سرطان، سیروز کبدی، ب

 .دیده شده است ماری عروق کرونری قلب، دیابت، اختالالت مزمن کلیوی، هر گونه نقص ایمنی و بیماری پارکینسون(خون باال، بی

  .بیشتر از سایر گروههای سنی است سالمندان، در نآرفت بیماری و میزان مرگ ناشی از به طور کلی سرعت پیش



 

 

28 
 

اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

 مراکز نگهداری و مراقبت از سالمنداننکاتی برای 

 را ه فوق، فرد مشکوکراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان باید توجه داشته باشند در صورت بروز هر یک از موارد ذکر شدکارکنان م

  :کنند ایزوله جداگانه اتاقی در زیر نکات رعایت با

 اقدامات احتیاطی استاندارد تماسی و قطره ای (droplet) در مواجهه با بیمار رعایت شود.  

  مرکز اطالع رسانی شودمراتب به پزشک. 

 بیمار توسط پزشک ویزیت و درصورت لزوم طبق دستورالعمل به مراکز درمانی منتقل شود. 

 ت و کرونا، در صورت وجود ملزوما بیماری قطعی/محتمل/مشکوک بیماران در ریوی-قلبی در صورت نیاز به احیاء

 اقدامات مهه ،(اورژانس طب یا بیهوشی متخصص حضور ریوی ) وجود ترالی ویژه احیاء،-استانداردهای انجام احیاء قلبی

 .شود انجام هوابرد های احتیاط رعایت با و ایزوله اتاق در قلبی ماساژ و انتوباسیون شامل

 انتقال سالمند بیمار به منزل

 صادر ر بیمارستان،ج دمجوز ترخیص از بیمارستان برای بیمار سالمند که می خواهد در منزل مراقبت شود باید حتما توسط پزشک معال

 .شود

 یا خلط رمنظو :بیماران با عالئم خفیف بدون وجود عالئم هشدار دهنده )مانند تنگی نفس یا مشکل در تنفس، افزایش ترشح

ری های قلبی یا انی )منظور گیجی یا بی حالی( و بدون سابقه بیماری های مزمن مانند بیمارو وضعیت در تغییر بدون ،(خونریزی

نند در محیط خانه ارسایی کلیوی و یا شرایط نقص ایمنی که فرد را در معرض خطر ابتال به بیماری قرار می دهند، می تواریوی، ن

وسط بیمار، در مورد این مورد مراقبت قرار گیرند؛ که همان اصول مراقبت کلی بیماران مبتال، از جمله لزوم استفاده دائمی از ماسک ت

ئم از طریق تماس پرسنل مراقبت های بهداشتی باید وضعیت بهداشتی بیمار را از نظر پیشرفت عال .شودبیماران نیز بایستی اعمال 

رالعمل به بیمار و های الزم را بر اساس دستو موزشآتلفنی و در صورت امکان، با مراجعه حضوری به صورت روزانه بررسی نمایند و 

 .خانواده ارائه دهند
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 پذیرتر از دیگران خواهد بود؟ مبتال آسیب بهبود بیماری، ریه فردز آیا بعد ا**** 

 .نگذارد جای بر خود از جدی ریوی عوارض بیماری ا توجه به شواهد به دست آمده تا کنون احتمال می رود که پس از بهبودی، اینب

 خصوص در دیدج اطالعات بودن دسترس در محض به و است انجام حال در جهانی سطح در همچنان تحقیقات که است ذکر به الزم

 .شد خواهند ارائه اطالعات این کرونا، بیماری احتمالی مدت بلند عوارض

 

 ؟چه کسانی کرونا نمی گیرند**** 

دکان نیز وجود دارد تواند بیماری زا باشد و بر خالف تصور عموم، احتمال ابتالی کوهای سنی میعامل بیماری کرونا در تمامی گروه

 ای زمینه هایماریبی به مبتال یا و مسن افراد در معموال بیماری جدی عوارض .دت بیماری در کودکان غالبا بسیار خفیف استاما ش

 .شود می دیده

 

 و پزشکان مراکز تشخیص و درمان سرطان پرستارانتوصیه های الزم برای **** 

ورت رضایت وی صخله تشخیصی یا درمانی در شرایط کنونی به خود بیمار )و در سود و زیان هر نوع مدا در همه شرایط، الزم است

 به بیمار هر برای نیجهت شروع یا ادامه اقدامات تشخیصی یا درما .به خانواده بیمار( توسط پزشک یا تیم درمانگر توضیح داده شود

 رکمشت و گروهی گیری تصمیم صورت به عدی، الزم است تصمیم گیری و برنامه ریزی برای قدم ب(Individual) فردی صورت

(Shared Decision Making) صورت گیرد. 

 .دبیافتن تعویق به نیست، دار عالمت گیرنده، خدمت فرد که شرایطی در دارند غربالگری جنبه که خدماتی الزم است

 جراحی

ه سود در صورتی ک (Curative) جراحی های عالج بخش با لحاظ کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، الزم است .1

معمول برنامه ریزی و  حاصل از آنها بسیار باالتر از زیان احتمالی ناشی از عفونت کورونا و یا تعویق درمان باشد، به روال

 .شود گرفته نظر در بیشتری دقت با جراحی از پس های عفونت با مرتبط مالحظات اما انجام گردد
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در صورتی که درمان  (Palliative) نیتسکی های جراحی ده در بندهای باال، در خصوصبا لحاظ کردن همه موارد ذکر ش .2

جایگزین کم خطرتری وجود داشته باشد و کیفیت زندگی و بقای بیمار به مخاطره نیفتد، تعویق آن توسط پزشک درمانگر 

 .و با در نظر گرفتن مالحظات بیمار، مد نظر قرار گیرد

 بیماران و روند شیمی درمانی و رادیوتراپی توصیه هایی در خصوص پیگیری .3

 (Routine Follow Up) معمول پیگیری منظور به که هایی ویزیت انداختن تعویق به زم است تمهیدات الزم برایال .4

 در( غیره و ها تصویربرداری با) درمان به پاسخ های ارزیابی درخواست یا است شده ریزی برنامه بیماران مبتال به سرطان

 .، در نظر گرفته شودندارد خاصی مشکل بالینی لحاظ به بیمار که یشرایط

، (Level of Recommendation) و توصیه (Level of Evidence) در شرایطی که به لحاظ علمی و سطوح شواهد .5

صرف  وع درماندر خصوص سودمندی درمان های رادیوتراپی و شیمی درمانی، تردید وجود دارد از ادامه تجویز آنها یا شر

 .شود نظر

 گیری تصمیم مرحله در یا هستند درمان تحت که بیمارانی خصوص در با لحاظ کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، .6

 خانواده و بیمار با( رادیوتراپی و کموتراپی شامل) ها درمان زیان و سود مورد در درمانگر پزشکان است الزم هستند، درمانی

، یا مواردی چون تزریق بای فسفونات که سود کمتری (Palliative) مکن درمان های تسکینیو تا حد م کرده صحبت وی

 .از نظر حفظ کیفیت زندگی یا افزایش بقا دارند را به تعویق بیاندازند

با لحاظ کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، در خصوص بیمارانی که تحت درمان هستند یا در مرحله تصمیم گیری  .7

نی هستند، الزم است پزشکان درمانگر در مورد سود و زیان درمان ها )شامل کموتراپی و رادیوتراپی( با بیمار و خانواده درما

را به موارد بسیار سودمند محدود  (Neo-Adjuvant یا Adjuvant) و تا حد ممکن درمان های کمکی وی صحبت کرده

 .کرده و بقیه موارد را به تعویق بیندازند

ر شرایطی که سود شیمی درمانی به زیان حاصل از عفونت احتمالی د کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، با لحاظ .8

به جای رژیم های شیمی درمانی بستری، از رژیم های شیمی درمانی  برتری دارد و امکان رژیم های جایگزین وجود دارد،

 .یابد کاهش درمانی مراکز در بیمار ماندگاری زمان تا شود استفاده سرپایی



 

 

31 
 

اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

با لحاظ کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، در شرایطی که سود شیمی درمانی به زیان حاصل از عفونت احتمالی  .9

به جای رژیم های شیمی درمانی با تعداد دوره بیشتر از رژیم های با  برتری دارد و امکان رژیم های جایگزین وجود دارد،

 .شود استفاده ای رژیم های با فاصله های کم )هفتگی( از رژیم های با فاصله های طوالنی تربه ج و تعداد دوره کمتر

با لحاظ کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، در شرایطی که سود شیمی درمانی به زیان حاصل از عفونت احتمالی  .10

ی درمانی تزریقی، از رژیم های شیمی درمانی به جای رژیم های شیم برتری دارد و امکان رژیم های جایگزین وجود دارد،

   .یابد کاهش درمانی مراکز با بیمار مواجهه زمان تا شود استفاده خوراکی

با لحاظ کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، در شرایطی که سود شیمی درمانی به زیان حاصل از عفونت احتمالی  .11

ه جای رژیم های شیمی درمانی بستری، از پمپ های انفیوژن شیمی درمانی ب برتری دارد و امکان جایگزینی وجود دارد،

 .یابد کاهش درمانی مراکز با بیمار مواجهه زمان تا شود استفاده در خانه

ونت احتمالی برتری با لحاظ کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، در شرایطی که سود رادیوتراپی به زیان حاصل از عف .12

 ن های کوتاه مدتبه جای رادیوتراپی های با جلسات طوالنی تر، از درما پروتکل های جایگزینی وجود دارد، دارد و امکان

(Short Course) استفاده شود.   

 سایر اقدامات مراقبتی

کان زیابی از نظر اما لحاظ کردن همه موارد ذکر شده در بندهای باال، ویزیت بیماران برای تجویز نسخه شیمی درمانی و ارب .13

 .انجام شیمی درمانی )شامل بررسی پرفورمنس یا آزمایش( به یک ویزیت محدود شود

 بیماری رسانی عالئم در مواردی که امکان پذیر باشد، پزشکان و پرستاران و تیم درمانگر، از ظرفیت فضای مجازی برای اطالع .14

 .یابد کاهش بیمار مدآ و رفت تا کنند استفاده تصویربرداری های ارزیابی و ها آزمایش یا خود

  .استفاده از ماسک و دستکش برای پرستاران و پزشکان شاغل در مراکز تشخیص و درمان سرطان ضروری است .15

ترجیحا از  پرستاران در بخش شیمی درمانی سرپایی یا بستری که در تماس نزدیک و اجتناب ناپذیر با بیماران هستند .16

 .اده نمایندو عینک استف N95 لباس یا گان مناسب، ماسک

 .در خصوص شرایط پیوند مغز استخوان، الزم است باالترین سطوح محافظتی برای کارکنان و بیماران در نظر گرفته شود .17
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 .شود گیری اندازه بیمار تب و توجه مشکوک در هر مراجعه بیمار، به عالئم .18

 مشاوره و لغو درمانی شیمی انجام سرفه، و تب ویژه به بیماران، در کوروناویروس عفونت به مشکوک در صورت بروز عالئم .19

در  COVID-19 الزم در اولین فرصت صورت گیرد و مطابق آخرین ویرایش فلوچارت تشخیص و درمان بیماری های

 .سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری عمل شود

نفوپنی لنفوسیت ها و به عدد ل (ANC) در هر مراجعه بیمار جهت شیمی درمانی، عالوه بر تعداد و درصد نوترفیل ها .20

ان احتمالی توجه شود و در صورت شک به ابتال به کورونا ویروس مطابق آخرین ویرایش فلوچارت تشخیص و درم

 .در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری عمل شود COVID-19 بیماری

 

 مراکز تشخیص و درمان سرطان کارکنان توصیه های الزم برای**** 

 ماسک و دستکشلزوم استفاده از  .1

 .تفاده کنندالزم است همه کارکنان مراکز تشخیص و درمان سرطان در زمان اشتغال به کار از ماسک مناسب و دستکش اس .2

 .در زمان ضدعفونی کردن سطوح نیز حتما از دستکش و ماسک استفاده شود .3

 ضدعفونی کردن دست و سطوح و گندزدایی محیط .4

( آب مسه یک درجه به عالوه 96سهم الکل  3درجه )معادل  70اده از الکل ضدعفونی کردن مرتب سطح پوست با استف .5

 .است الزم

لفن( و سایر تحداقل روزی یک بار سطوح )از قبیل محل های ورود و خروج، روی میز و صندلی، دستگیره در و پنجره ها،  .6

 .وسایل و تجهیزات محیط کار را ضدعفونی کنید

و بار ضدعفونی آن ها در تماس است )از جمله تخت درمان رادیوتراپی( حداقل روزی دالزم است تمام سطوحی که بیمار با  .7

 .شود

 .دساعت ماندگاری دارند و قابل استفاده برای گندزدایی هستن 24محلولهای گندزدایی بعد از تهیه حداکثر  .8

د کننده سهم ماده سفی گندزدایی محیط و سطوح معمولی و ظروف با استفاده از محلول کلر یک دهم درصد )معادل یک .9

 .نجام شودا پالستیکی، و دردار ظرف در شده نگهداری سهم آب سرد و معمولی(، 49و  %5)وایتکس( 
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گندزدایی محیط و سطوح آغشته به ترشحات بیماران با استفاده از محلول کلر نیم درصد )معادل یک سهم ماده سفید  .10

 .هداری شده در ظرف دردار و پالستیکی، صورت گیردسهم آب سرد و معمولی(، نگ 9و  %5کننده )وایتکس( 

رفته شده به ابتدا گرد و غبار را پاک کنید و سپس با دستمال تمیز آغشته به محلول گندزدایی که محلول اضافی آن گ .11

 ستمالد با و شود خشک خود به خود باید آن از ناشی رطوبت صورت رفت )نه رفت و برگشت( روی سطوح بکشید و سپس

س وایتک و بآ با را دستمال .برسد پایان به مقابل نقطه در و آغاز نقطه یک از کار این است بهتر .نشود خشک دیگری

 .جداگانه بشورید و برای سطوح دیگر همین کار را تکرار کنید

 بیماران نکاتی در خصوص .12

ه بیمار تحویل ه وسایل به همرادر بخش شیمی درمانی سرپایی و بستری، صرفا بیمار اجازه ورود دارد و پیش از ورود هم .13

 .داده شود

ناسبی قرار داروهای شیمی درمانی )و نه پالستیک همراه آن(، پیش از ورود بیمار به بخش شیمی درمانی، داخل سبد م .14

 .گیرد و به پرستار بخش تحویل داده شود

 .مصرف استفاده شود برای بیمارانی که برای رادیوتراپی مراجعه می کنند در زمان درمان، از گان یک بار .15

 

 زنان باردارکرونا ویروس در **** 

شی از آن در معرض خطر آیا زنان باردار بیشتر از سایر افراد جامعه از نظر میزان ابتال به بیماری کرونا، عوارض و مرگ و میر نا 

 هستند؟

 را باردار نانز کرونا بیماری که خطری میزان مورد در کنون، تا رسیده چاپ به علمی های گزارش از حاصل اطالعات در حال حاضر

 را آنها است ممکن هک کنند می تجربه را ایمونولوژیکی و فیزیولوژیک تغییرات باردار زنان .دباشن نمی کافی همچنان کند، می تهدید

 کوروناویروسی یها عفونت سایر از مدهآ دست به تجربیات به توجه با .کند مستعد کرونا بیماری جمله از تنفسی های عفونت برای

 شدیدتر، یبیمار خطر معرض در است ممکن باردار زنان وانزا،انفل مثل دیگر تنفسی ویروسی های عفونت و( مرس و سارس مثل)

  .باشند سایرین با مقایسه در باالتر میر و مرگ و عوارض
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 از جلوگیری برای مرتب دست ها و خودداری از تماس با افراد بیمارزنان باردار الزم است اقدامات پیشگیرانه، از قبیل شست و شوی 

 .ه باشندداشت نظر مد را عفونت به ابتال

 آیا زنان باردار مبتال به کرونا در معرض خطر باالتری از نظر نتایج نامناسب حاملگی هستند؟

املگی، از جمله سقط حاز دست دادن  .دسترس نمی باشداطالعاتی در مورد نتایج نامناسب حاملگی در زنان باردار مبتال به کرونا در 

 .است شده دیده بارداری ی دوره در( مرس و سارس و زایمان زودرس، در تعدادی از بیماران مبتال به سایر کوروناویروس ها )مثل

 .ردب می باال را حاملگی اختالالت از برخی خطر میزان بارداری اول ی ماهه سه در باال درجات با تب وجود

 زایمان زمان یا بارداری انتقال بیماری در دوران

 و نزدیک تماس طریق از عمدتا  ویروس عامل بیماری کرونا آیا زنان باردار مبتال به کرونا ویروس را به جنین خود منتقل می کنند؟

 منتقل ها راه سایر از خود نوزاد یا دخو جنین به را بیماری تواند می کرونا به مبتال باردار زن اینکه .شود می منتقل تنفسی قطرات

 هیچ رار گرفته اند،متولد از مادران مبتال به کرونا که مورد تست ق نوزادان کنون تا حال هر در .نیست مشخص درستی به هنوز کند

 آمنیوتیک مایع زا آمده دست به های نمونه در ویروس کنون تا که است ذکر به الزم .اند نداشته مثبت نتیجه ویروس این برای یک

 .است نشده کشف مادر شیر یا (رحم داخل در جنین اطراف مایع)

  

  محیط کاربیماری کرونا در **** 

 :مشاغل های الزم به رؤسایتوصیه

 .افراد بیمار را فعاالنه به ماندن در منزل تشویق کنید .1

از رفع تب ) پایین  ساعت بعد 24ر منزل بمانند و تا شود دبه تمام کارمندانی که عالئم بیماری حاد تنفسی دارند توصیه می .2

 از داروهای و بربت داروهای از استفاده بدون) عالئم سایر یا و( دهانی دماسنج با گرادسانتی درجه 37.8 آمدن تب به زیر

 .بازنگردند کار محل به( عالئم یبرنده بین

 رمندانکا پذیر است و یری از گسترش بیماری، انعطافوگجل جهت در شما های سیاست که کنید حاصل اطمینان همچنین .3

 .دارند کافی اطالع آن از
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درصورتی که بنا بر اقتضای شغلی با سایر شرکت ها در تعامل هستید و کارمند مسئول به علت بیماری در مرخصی به سر  .4

 های سیاست از ن جدید رامی برد، از کارمندان قراردادی استفاده کنید و همچنین، هم شرکت مقابل و هم کارمندا

 .کنید آگاه کاری محیط در بیماری گسترش از پیشگیری

شار کاری مضاعف فبا توجه به اینکه مراجعه تمامی افراد به کادر درمانی جهت گرفتن تاییدیه پزشکی منجر به وارد کردن  .5

 پزشکی اییدیهت باری در جهت گرفتنشود، برای مرخصی کارمندان مبتال به بیماری، اجبه سیستم درمانی در این شرایط می

 .ندهید قرار

پذیری کافی داشته همچنین جهت عدم حضور کارمندان در محیط کار، به علت نیاز به مراقبت از نزدیکان مبتال، انعطاف .6

 .باشید

 .کارمندان مبتال را از سایرین جدا کنید .7

شوند، از می اری )از قبیل سرفه، تنگی نفس، تب(کارمندانی که هنگام رسیدن به محل کار یا حین کار دچار عالئم بیم .8

 با را خود بینی و دهان عطسه، یا و سرفه هنگام مبتال، افراد همچنین .بازگردند منزل به سایر کارمندان جدا شده و فورا

 .د(کنن استفاده صورت پوشاندن برای شانه و آرنج از دستمال، نبودن دسترس در صورت در) بپوشانند کاغذی دستمال

 .کار محیط در ها دست بهداشت و تنفسی بهداشت های توصیه رعایت و منزل در ماندن به تاکید کافی .9

 در را ''الئمع بروز صورت در منزل در ماندن'' همچنین و ''تنفسی بهداشت'' ،''دست بهداشت''پوسترهایی را تحت عنوان  .10

 .صب کنیدن هستند دید معرض در که هایی مکان سایر یا و کار به ورود محل

 .برای کارمندان دستمال کاغذی به مقدار کافی فراهم کنید .11

 هایولمحل استفاده با یا و ثانیه 20 حداقل برای صابون و آب ها را بابه کارمندان نحوه شست و شوی صحیح دست .12

ابون شست و ص و آب با حتما هستند آلوده واضح طور به دستها اگر .دهید آموزش (الکل ٪60 حداقل با) کننده ضدعفونی

 .شو شوند

ر کافی قرار محلول ضدعفونی کننده و آب و صابون کافی در محیط شغلی فراهم کنید و محلول ها را در همه جا به مقدا .13

 .دهید

 .کار به خوبی انجام شودنظافت محیط  .14
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 .، ضدعفونی شوندها و دستگیره های در، به طور مکررخوانهایی که در معرض تماس مکرر هستند مانند پیشتمام محل .15

کار میرفته اند استفاده نیازی به استفاده از محلول های خاصی نیست از همان ترکیباتی که همیشه به صورت روتین به 

 .شود و دستورالعمل روی آنها به دقت خوانده شود

 در های به دستگیره زدندستمال های مرطوب ضدعفونی کننده برای افراد فراهم کنید )به عنوان مثال افراد قبل از دست .16

 (.کنند عفونیضد را آنها هاکلید صفحه یا و

 .های الزم داده شودبرای سفرهای شغلی، به افراد توصیه .17

 .در مورد سفرهای خارجی، اطالعات الزم از نظر شیوع و ابتالی کرونا در کشور مقصد، فراهم گردد .18

 .ری کنندو در صورت وجود عالئم از انجام سفر خودداافراد قبل از سفر از نظر عالئم بیماری تنفسی بررسی شوند  .19

شکی الزم را در صورت بروز عالئم بیماری حین سفر، افراد به سوپروایزر خود اطالع دهند و در صورت لزوم مشاوره پز .20

 .دریافت کنند

 درمانی داماتاق و در صورت ابتال به بیماری در خارج از مرزهای ایران، به سفارت ایران در کشور مقصد مراجعه نموده .21

 .کنید دریافت را الزم

 :سایر نکات

 خود مافوق به حتما اند، هبود تماس در خود نزدیکان از کارمندانی که خود بیمار نیستند و عالئمی نیز ندارند، اما با فرد بیمار .22

 .دهند اطالع

تمالی، توصیه های ا در صورت تماس احدر صورت تایید ابتالی هر یک از کارمندان، سایر افراد از ابتالی او آگاه گردند ت .23

 .کنند رعایت را بهداشتی الزم
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 بیماران قلبی و عروقیبیماری کرونا در **** 

 عروقی و قلبی بیماران گروه در کرونا یماریب

ی عروقی ار، سابقه بیماری های قلبی یا بیمCOVID-19 تشخیص با بستری بیماران از ٪40گزارشات حاکی از آن است که حدود 

  .درصد گزارش شده است 10.5بیماران،  از گروه این در میزان مرگ و میر بر اثر بیماری کرونا .مغز داشته اند

 برای بیشتری یتفعال به نیاز بیماران از گروه این در شده تضعیف قلب اما هدف اصلی ویروس عامل بیماری کرونا، ریه می باشد؛

 .شود می رسانی اکسیژن اختالل تشدید باعث قلبی نارسایی بنابراین .دارد بدن به اکسیژن حاوی خون رساندن

 .سیستم ایمنی در بیماری های مزمن تضعیف می شود و شرایط برای پیشرفت بیماری هموارتر می گردد همچنین،

روق( قرار دهد و عدیواره  این ویروس مانند سایر ویروس ها می تواند فرد را در معرض ناپایداری پالک های عروقی )تجمع چربی در

 .احتمال حمله های قلبی را افزایش می دهد

  

 مراقبت های الزم در گروه بیماران قلبی و عروقی

 .کلیه موارد پیشگیری از بیماری کرونا در این گروه از بیماران نیز باید رعایت شود

 .یدکن اجتناب مدتی برای تحصیل ل کار یادر صورت امکان از رفتن به مح پیشنهاد شده است که تحت نظر پزشک معالج،

الزم برای پنومونی  بیماران قلبی و عروقی باید واکسن های مربوطه، مانند واکسن انفلوانزا و واکسن های طبق دستورالعمل جهانی،

 .در این خصوص با پزشک خود مشورت نمایید .باکتریایی را دریافت کنند

  

 مصرف داروها

ی و احتمال ابتال به ایمن سطح کاهش به منجر تنها نه شما، برای پزشک توسط شده تجویز داروهای مصرف هک در نظر داشته باشید 

بنابراین مصرف  .بلکه عدم مصرف منظم داروها می تواند شما را در معرض عوارض شدید این بیماری قرار دهد بیماری نمی شود،

 .منظم داروهای خود را فراموش نکنید
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 دیابتی کرونا در افراداری بیم****  

 گسترش بیماری کرونا در افراد دیابتی به چه عواملی بستگی دارد؟

ایر بیماری های میزان پیشرفت بیماری در بیماران دیابتی به عوامل متعددی همچون کنترل قند خون، مدت زمان دیابت، و وجود س

کنترل سطح قند  قابل کنترل ترین عامل خطر در این گروه، .تهمزمان مثل بیماری های قلبی، کلیوی، و سکته مغزی مرتبط اس

 .خون با مصرف منظم داروها می باشد

 توصیه هایی برای بیماران دیابتی

وغ، شستن دست ها رعایت شدید تر اصول پیشگیری )اجتناب از رفتن به محل های شل مانند سایر افراد با سابقه بیماری های مزمن،

 .شود می توصیه تماس دست ها با چشم ها یا دهان و استفاده از ماسک در خارج از منزل(عدم  به صورت مداوم،

 .ت کنیدضروری است در رابطه با تزریق واکسن های الزم )انفلوانزا و پنومونی باکتریایی( با پزشک خود مشور همچنین،

 گونه هر بروز تصور در و باشید آگاه خود در نفس تنگی خشک، های سرفه باال، درجه با تب نسبت به بروز هرگونه عالئم از قبیل

 .بگیرید تماس خود پزشک با نگرانی

 منظم مصرف رد کنید می استفاده خون قند چنانچه از داروهای خوراکی کاهنده .قند خون خود را با حساسیت بیشتری کنترل کنید

 اگر .کنید مصرف ار پزشک توسط شده تجویز میزان یین شده،در زمان تع ه تحت درمان با انسولین می باشید،چنانچ .باشد کوشا آنها

 .بگیرید تماس خود پزشک با شود نمی کنترل مصرفی داروهای با شما خون قند

 

 کرونا در افراد مبتال به سرطانبیماری **** 

 وصیه هایی برای افراد مبتال به سرطانت

 وجود آنها معرض در شما گرفتن قرار احتمال نیز این از پیش که هاست کروناویروس خانواده از ویروس عامل بیماری کرونا جزئی

 را هایی روش کلیه است الزم بنابراین .باشند می خفیف های سرماخوردگی عامل خانواده این های ویروس از بسیاری .است داشته

  :و به نکات زیر توجه داشته باشیدای مشابه به کار می بردید، ادامه دهید ه بیماری به ابتال از جلوگیری برای تاکنون که
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 .از تماس با افراد بیمار خودداری کنید

 .ثانیه بشویید 20دست های خود را مرتب با آب و صابون حداقل به مدت 

 .بیاندازید دردار سطل در را دستمال سپس و بگیرید دستمال با در هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان خود را 

 .معرض تماس هستند را ضدعفونی کنیدسطوح و وسایلی که مرتبا در 

 .در موارد غیر ضروری از منزل خارج نشوید

 .با پزشک خود تماس حاصل کنید در صورتی که هر گونه نگرانی در رابطه با سالمتی خود دارید،

 پایین سطح .اشیدب اهآگ خود نسبت به عالئم در صورتی که تحت درمان شیمی درمانی یا هرگونه درمان مهار کننده ایمنی می باشید،

 در .ابدی شدت بیماری آن پیشرفت سرعت بیماری، هرگونه به ابتال صورت در که شود می باعث دوران این در خونی های سلول

 .طالع دهیدا خود پزشک به کرونا بیماری با مرتبط عالئم سایر بروز یا و گراد سانتی درجه 38 باالی تب صورت

 مهار های درمان لوانزا،انف به ابتال صورت در .هستید شما در معرض ابتال به ویروس انفلوانزا نیز یروس،با توجه به فصل شیوع کروناو

ت جه خود پزشک با بتالا از جلوگیری برای بنابراین، .بیافتند تعویق به باید( لزوم صورت در) استخوان مغز پیوند یا و ایمنی کننده

 .تزریق واکسن انفلوانزا مشورت کنید

ی توسط کاالی تا کنون شواهدی دال بر انتقال این بیمار ،(CDC) بق گزارش مرکز جهانی پیشگیری و کنترل بیماری های امریکاط

کشورهای با شیوع  پس در رابطه با انتقال بیماری از طریق داروهای شیمی درمانی وارداتی از .دارویی وارداتی وجود نداشته است

 .گرانی وجود نداردباالی کرونا ویروس مثل چین ن
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 زنان شیردهکرونا ویروس در **** 

 نتقال بیماری کرونا از طریق شیر مادرا

 انجام ها، ، ویروسی دیگر از خانواده کروناویروس(SARS) در مطالعات محدودی که بر روی خانم های مبتال به کرونا و سارس

دهی ویروس را مادران می توانند از طریق شیر آیا که نیست مشخص هنوز حال این با .است نشده یافت مادر شیر در ویروس شده،

 .منتقل کنند یا خیر

 شیردهی برای سایر بیماری های عفونی

 مرکز .شود نمی صیهتو مادر شیردهی نادری بسیار شیر مادر، کودک را در برابر بسیاری از بیماری ها ایمن می کند و فقط در موارد

ابه عامل بیماری ، توصیه ای در مورد شیردهی مادر در موارد ابتال به ویروس های مش(CDC) امریکا های بیماری پیشگیری و کنترل

 یکاامر های بیماری مرکز کنترل و پیشگیری .، ندارد(MERS-CoV) و ویروس مرس (SARS-CoV) کرونا، از قبیل ویروس سارس

(CDC)ر مبتال به جلوگیری از انتقال ویروس به شیرخوار، ماد ، توصیه می کند پس از طی شدن دوره زایمان، ضمن مراقبت جهت

 .انفلوانزا شیردهی خود را از طریق سینه یا شیر دوشیده شده ادامه دهد

 شیردهی توسط مادر مبتال یا مشکوک به کرونا

تصمیم گیری در  .ستنیشیر مادر بهترین منبع تغذیه برای بیشتر شیرخواران است اما اطالعات ما هنوز در مورد بیماری کرونا کامل 

مادر و با مشورت  مورد شیردهی یا عدم شیردهی و چگونگی شروع یا ادامه شیردهی در مادران مبتال یا مشکوک به کرونا باید توسط

ا از م اقدامات پیشگیرانه رجهت جلوگیری از انتقال عفونت، مادر مبتال یا مشکوک به کرونا باید تما .کادر درمانی و خانواده انجام شود

ز شیر دوشیده در صورت استفاده ا .جمله شستن دست ها قبل از لمس شیرخوار و استفاده از ماسک صورت حین شیردهی، انجام دهد

ا پس از هر شده توسط پمپ دستی یا برقی، مادر باید دست های خود را پیش از دست زدن به پمپ یا بطری شیر بشوید و پمپ ر

غدیه شیرخوار تدر صورت امکان از شیر دوشیده شده مادری دیگر که سالم است برای  .کیزه کندبار استفاده مطابق توصیه ها پا

  .استفاده شود
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 کرونا در کودکانبیماری **** 

 لوگیری کرد؟هستند؟ چگونه می توان از عفونت ج کرونا به ابتال مستعد بیشتر یا کودکان در مقایسه با سایر افراد جامعهآ

ن گزارش در بزرگساال حقیقت، بیشتر موارد قطعی ابتال به کرونا در دنیا، .ی بر حساسیت بیشتر کودکان وجود نداردخیر، شواهدی مبن

 پیشین های ریگی همه در موجود، اطالعات اساس بر همچنین  .شده، اگرچه ابتال در کودکان و حتی نوزادان نیز گزارش شده است

 ، نیز ابتالی(MERS-CoV) و ویروس مرس (SARS-CoV) سارس ویروس جمله از ها، کوروناویروس خانواده های ویروس سایر

 .کودکان نسبتا ناشایع بوده است

 های محلول یا نصابو و آب با ها دست مکرر شستن جمله از پیشگیرانه اقدامات است الزم کودکان به منظور جلوگیری از عفونت در

 .باشد توجه مورد واکسیناسیون موقع به انجام نیز و بیمار افراد از کردن دوری الکل، پایه بر دست شوی و شست

 بزرگساالن تفاوت دارد؟ با کوکان در آیا تظاهرات بالینی کرونا

 عالئم ترین عشای سرفه و بینی آبریزش تب، مانند سرماخوردگی عالئم است، شده گزارش چینی اطفال در کرونا در موارد کمی که

 آن از حاکی حدودم گزارشات این .است شده گزارش کرونا به مبتال کودک یک در حداقل( استفراغ و اسهال) گوارشی عالئم .اند بوده

فونی در که کودکان عمدتا دچار عالئمی خفیف می شوند و اگرچه عوارض شدیدی مانند سندروم زجر تنفسی حاد و شوک ع است

 .آن ها گزارش شده است اما نادر هستند

 انی یا مرگ و میر ناشی از کرونا در کوکان بیشتر از بزرگساالن است؟آیا خطر بیماری شدید، ناتو

ان می دهند کودکان این گزارشات نش .تا به امروز گزارشات کمی در مورد پیشامدهای بالینی در کودکان مبتال به کرونا موجود است

زارش شده گاد و شوک عفونی در آن ها عمدتا دچار عالئمی خفیف می شوند و اگرچه عوارض شدیدی مانند سندروم زجر تنفسی ح

ا سابقه بیماری ببا این حال مانند سایر درگیری های تنفسی، گروه های خاصی از کودکان از جمله کودکان  .است اما نادر هستند

 .زمینه ای در معرض خطر بیشتری برای ابتال به عفونت شدید هستند

 ؟آیا درمانی برای کودکان مبتال به کرونا وجود دارد

برای درمان  .توصیه نشده است (FDA) در حال حاضر هیچ داروی ضد ویروسی برای کرونا توسط سازمان غذا و دارو ایاالت متحده

 .شوند درمان حمایتی صورت به بیماری از ناشی عوارض و شود انجام بیمار از مراقبت در پیشگیرانه اقدامات این بیماری باید به سرعت
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اهی غیر واگیرمرکزتحقیقات بیماری  
گاه علو  گاه علوم وغدد  دانش م زپشکی تهرانژپوهش  

 

اکرون بیماری مدیریت و پیشگیری عمومی آموزش ضروریات  

 

عفونت های تنفسی، کودکان و والدینشان باید اقدامات پیشگیرانه را از جمله رعایت آداب سرفه، شستن جهت جلوگیری از گسترش 

 .مکرر دست ها با آب و صابون یا محلول های شست و شوی دستِ بر پایه الکل و انجام به موقع واکسیناسیون انجام دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


