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-7اض شرکت در تجم اات وادا بپرهیزیاد و در

-11در مکان های شیوغ و وساای حما و ن ا

ثانیه بشویید"اگر آب و صاابون نداریاد اض اد

صااورت حرااور در م فیاای اوباااری "حتمااا اض

عمااومی اض لمااس وسااای و سااطوح عمااومی

عفونی کننده های حاوی الکا اساتفاده کنیاد

ماسب استفاده کنید و اض روبوسی و دسات دادن

بپرهیزید ،در غیار اینواورت دساتان خاود را

(کرونا ویروس اض  2ساعت تا  9روض می تواند روی

با دیگران بپرهیزید.

شسته و یا د عفونی کنید .

-8استفاده اض ماسب برای عموم مردم ارورتی

سطوح باقی بماند .

ندارد "عمر مفید ماسب های یب الیه حدود -2

-12در صااورت اسااتفاده اض آسانسااور ،وهاات

-2همیشه قب اض غذا دست هایتان را بشویید.

3ساعت است و عمر مفید ماسب های  n95باین

-3هنگام عطسه یا سرفه "باا دساتماج ویاوی

8-12ساعت .

هیچ ووه روبروی یکدیگر نایستید .

دهان و بینی خاود را گرفتاه و ب اد آن را درون

-9اض مراو ااه باای دلی ا بااه مراکااز درمااانی و

-13حتی االمکان اض حراور در رساتوران هاا و

سط ضباله بینداضید .در صورت نداشتن دستماج

بیمارستان ها "صرفا به دلی تارس اض اباتال باه

اماکن غذاخوری بپرهیزید و یا اض امکانات بیارون

اض بخش باالیی آرنج خود استفاده کنید.
-4اض لمس چشم و صورت خود باا دسات هاای
شسته نشده بپرهیزید و در صورت انجام این کار
بالفاصیه دست های خود را بشویید.
-5اض تماااس نزدیااب بااا افاارادی کااه عال اام
سرماخوردگی یا شبیه آنفوالنزا دارناد "خوداری
کنیا.

کرونا ویروس ،خوداری کنید.

بر استفاده نمایید  .در صورت حرور در رستوران

-10در مکان های عمومی ،مراکاز خریاد و ،....در

ها و ...اض لیوان یکباار موارا اساتفاده کنیاد .

صورت استفاده اض آسانسور ،دکمه های آن را باا

همچنین اض قند مووود در قنادان هاا در مراکاز

دستماج کاغذی تمیز ،سو آپ گوش پاک کن و یا

پذیرایی استفاده نشود "مگر اینکه قندها بساته

خالج دندان تمیز فشار دهید و ساپس آن را در
کیسااه ضبالااه یااا سااط ضبالااه پاادالی درب دار

بندی شده باشد.

بینداضید .به هیچ ووه اض انگشتان دسات بارای

-14در اماکن عمومی حتما اض سط پادالی درب

ضدن دکمه آسانسور استفاده نکنید .

دار استفاده شود و اض دست برای باض کاردن درب
سط ضباله استفاده نکنید .

-6یعایت فاصله حارقل یک متی با فیا بیموای کوه
سیفه میکنا ای پیشگیی رز بیمای مدثی رست .

1

ایستادن شما باید رو به درب آسانسور باشد و به

2

3

-15نه صف ه آلوده که پس اض تماس با آنها

-17اض استفاده ظروا مشترک با افراد بیمار

بایستی دست ها را سری ا با آب و صابون به

اوتناب شود .

مدت  30-10ثانیه بشویید و مواظب باشید تا
شستشوی کامل ،دستتان به چشم ،دهان و بینی
نرسد :
صف ه کیید کامپیوتر و لپ تاپموس و صف ه ضیر موس-صف ه موبای و گوشی تیفن

بسمه تعالی

-18گوشت و تخم مرغ را کامال بپزید .
-19مورا ویتامین سی ،میوه و سبزی سبب
ت ویت سیستم ایمنی بدن می شود و فرد را در
م اب ابتال به کرونا ویروس م اوم میکند.
-20اگر تب ،سرفه های خشب  ،تنگی نفس ،لرض

-صف ه کیید و دکمه های آسانسور

بدن ،سردرد  ،اسهاج ،تهوع ،استفراغ و آبریزش

-صف ه کیید دستگاه خود پرداض

بینی دچار شدید "سریع به مراکز ایمانی

صف ه کیید دستگاه های کارت خوانزنگ اماکن عمومی و شخصی (منازل)-مهر یا استامپ

میرجعه کنیا (بعا رز آخیین تماس نزایک با فیا
بیمای  14یدز میرقب رین عالئم باشیا).
رگی عالئم بیمای مذکدی یر نارییا ،می تدرنیا
فعالیت ها یدزرنه خدا ماننا یفتن به محل
کای،مایسه یا سایی مناطق عمدمی با یعایت
مدرزین بهارشتی رارمه اهیا.

-16اشیائ و سطوحی که مرتب لمس می کنیم
مانند ریموت کنترل تلویزیون ،دستگیره درها
،گوشی همراه و...را مرتبا تمیز و ضد عفونی
کنید .
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آمدزش به بیمای
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آموزش پیشگیری از ابتال به
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