
 9102های آموزشی در خصوص کرونا ویروس جدید پیام

 

، فقط 9102جدید  وضعیت بیماری کرونا ویروس آخرین پیشگیری و هایراهگاهی از برای آ -

 د.توجه کنی کشور ی وزارت بهداشتهاو پیامهابه اطلاعیه

 9102جدید  به اطلاعاتی که توسط منابع غیرموثق در خصوص گسترش بیماری کرونا ویروس -

 از طریق فضای مجازی منتشر می شود اعتماد نکنید.

به انسان و سپس از انسان  انسان بهاز طریق حیوان  9102جدید ویروس  کرونادر کشور چین  -

 شده است. منتقل

 .کم استبسیار جدید چین بیماری کرونا ویروسمیزان کشندگی  -

بیماری کرونا ویروس جدید های پرخطر سالمندان و افراد دارای نقص سیستم ایمنی، گروه -

 هستند. 9102

 ماری کرونام بیاز علای ز بینی، و تنگی نفسه، آبریزش او مشکلات تنفسی نظیر سرف تبسردرد،  -

 .هستند 9102جدید  روسوی

 قابل درمان است. 9102جدید  بیماری کرونا ویروس -

 خودداری کنید. و...(، عطسه سرفه)علایم تنفسی  با افراد دارایاز دست دادن و روبوسی کردن  -

دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال )ترجیحا( و یا قسمت بالای آستین  -

 بپوشانید.

 ها با آب و صابون کنید.به طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شوی کامل دست -

انگشتان دست )های و تمامی قسمت باشد ثانیه 91ها حداقل به اندازه شوی دستومدت شست -

 مچ دست( شسته شود. دست و , کفانگشت شستخصوصا 

که نیاز به شستشو  لبا پایه الک از ژل های ضدعفونی کننده  صورت عدم دسترسی به آبدر  -

 برای شستن دست استفاده کنید.، با آب ندارند

 های مصرف شده در محیط خودداری کنید.از رها کردن دستمال کاغذی -

 به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید.آلوده  دستتماس از  -
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اهلی/ وحشی خودداری  اتشود از تماس با حیوانرانی که عازم چین هستند توصیه میبه مساف -

 کنند.

 پز خودداری کنید.از خوردن مواد غذایی نیم -

ل رعایت اصو دار، بیمار باید ضمنتبفسی نت علایم در صورت داشتنپس از بازگشت از چین،  -

ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه به نزدیکاستفاده از ماسک( شستن دست و فردی )حفاظت 

 کنید.

 داشته باشید.متر فاصله  0 حداقل (،سرفه و عطسهنظیر )تنفسی  بیماران مبتلا به علایماز  -

حریم عفونی افراد، شعاع یک متر اطراف هر فرد )چه سالم و چه بیمار( است. همیشه این حریم  -

  کنیم را رعایت

از حضور در اماکن پرتردد پرهیز  ضمن استراحت در منزل، ،تنفسی در روز های اول بیماری -

 کنید.

 شستشو دهید. خود را دهان ،با آب و نمک ،نفلوانزادر صورت داشتن علایم شبیه آ -

 خودداری کنید.دست زدن به چشم و دهان خود  ازمکان های شلوغ و حمل و نقل عمومی، در  -

 


