
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز  14ماریبا فرد ب کیتماس نزد نیبعد از آخر-1

  :دیعالئم باش نیمراقب ا

  تب

  سرفه

نفس یتنگ   

بدن لرز   

بدن درد   

  سردرد

  اسهال

  تهوع

  استفراغ

دیشد ینیب زشیآبر   

به مراکز  عیسر میعال نیدر صورت ابتال به ا و

د.یمراجعه کن یدرمان  

 تیفعال دیتوان یم د،یاگر عالئم مذکور را ندار-2

د را مانند مدرسه یا سایر مناطق روزانه خو یها

 عمومی با رعایت موازین بهداشتی ادامه دهید.

 22را مکرر با آب وصابون به مدت  تانیدستها-3

از  د،یو صابون ندار آباگر د؛ییبشو هیثان

   دیکن استفاده الکل یحاو یکننده ها یعفوندض

     دییرا بشو تانیقبل از غذا دست ها شهیمه

دهان و  یعطسه، دستمال جلو ایهنگام سرفه -5

بعد آن را درون سطل زباله  و خود گرفته ینیب

خود در هنگام  آرنج ییاز بخش باال ایو  دیندازیب

  .دییسرفه استفاده نما ایعطسه 

 یاز لمس چشم و صورت خود با دست ها-6

کار  نیدر صورت انجام ا دویزیشسته نشده بپره

 ضدعفونی ای ودییخود را بشو یبالفاصله دست ها

د.یینما  

 ،دیکن یخوددار ماریبا ب کیاز تماس نزد-7

در  ماریمتر با فرد ب کی فاصله حداقل تیرعا

.موثر است یماریاز ب یریشگیپ  

 ،یشلوغ و عموم یاز حضور در مکان ها-8

 ،یمراکز آموزش ،یعموم حمل و نقل لیوسا

روز  14ادارات و سازمان ها به مدت ،یورزش

د.یکن یخوددار ماریپس از تماس با ب  

در صورت حضور در تجمعات انبوه و مکان -9

. دیاستفاده کن ماسکحتماً از یعموم یها  

و ... در  دیمراکز خر ،یعموم یدر مکان ها-12

آن را با  یآسانسور، دکمه ها صورت استفاده از

 ایکن و  پاک سوآپ گوش ز،یتم یدستمال کاغذ

 سهیکو سپس آن را در دیفشار ده زیخالل دندان تم

. به دیندازیدرب دار ب یسطل زباله پدال ایزباله 

زدن دکمه  یانگشتان دست برا از وجه چیه

د.یآسانسور استفاده نکن  

 روسیاز ابتال به و یریشگیپ یپمفلت آموزش

همراهان و افراد در معرض تماس با  یبرا کرووا

19کووید ماریب  



 آسانسور، جهت زدر صورت استفاده ا-11

آسانسور باشد و به  درب رو به دیشما با ستادنیا

د.یستینا گریکدی یوجه روبرو چیه  

 یپدال یحتماً از سطل ها یدر اماکن عموم-12

ز کردن درب با یدست برا استفاده شود و از

نکنید.سطل زباله استفاده   

 یستیبانه صفحه آلوده که پس از تماس با آنها -13

ً یسر اردست ها  -32با آب و صابون به مدت  عا

 یتا شستشو دیباشو مواظب  دییبشو هیثانثانیه 22

.نرسد ینیدهان و ب ،کامل دستتان به چشم  

 و لپ تاپ وتریکامپ دیکل صفحه 

 موس ریو صفحه ز موس  

 تلفن یو گوش لیموبا صفحه  

 آسانسور یو دکمه ها دیکل صفحه  

 خودپرداز یدستگاه ها دیصفحه کل  

 کارت خوان یدستگاه ها دیکل صفحه  

 (منازل ) یو شخص یاماکن عموم زنگ 

 اثر انگشت حضور پرسنل در دستگاه  ثبت

  ورود و خروج یها

 استامپ ای مهر  

مانند  میکن یکه مرتب لمس م یو سطوح ایاش-14

 یدرها، گوش رهیون،دستگیزیکنترل تلو موتیر

د.یکن یو ضدعفون زیهمراه و ... را تم . 

خانواده  یاز استفاده ظروف مشترک با اعضا-15

د.افراد اجتناب شو ریو سا  

 تیسبب تقو یو سبز وهیم، cمصرف ویتامین -16

شود فرد را در مقابل ابتال به  یبدن م یمنیا ستمیس

 ند.ک یمقاوم م روسیکرونا و
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پیشگیری از کرونا ویروس 
برای افراد در تماس با بیمار 

19مبتال به کووید  
 

 عنوان

 زهرا نجفی
 

 تهیه کننده

 سوپروایزر آموزش سالمت
 

 سمت
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 منبع

 شسته دست بهتریه راه

 پیشگیری از کرووا



 


