
 

  ۀبرگ
 
 (COVID-19ویروس کرونا )در مورد  آقاخان توسعۀویژه شبکه  معلومات

 
 
 

 صاببینی زمانیکه فرد م ( یک ویروس جدید بوده که از طریق قطرات افرازات دهن و COVID-19ویروس کرونا یا )
ند رسفه  ی  ،که «انفلونزا»یک تنها نه در واقع( COVID-19ابد. ویروس کرونا )ی، به افراد دیگر انتشار یمیا عطسه می 

  انتشار نماید.  اجتماعاتدر تواند به رسعت یم است کهساری  تیک بیماری به شد

 

انه و اقدامات پیشوقایه  ی انتشار ویروسگی   باشد. ( یمCOVID-19کرونا )  یگانه راه محدود ساخت 

 لط، خانواده و اجتماع تان برای محافظت از خود بنابراین، 
 
 : نمایید  رعایتهای ذیل را توصیه فا

 

 لطف        
 
 : ر خانه بمانید د ا

ورت اولیه خانه رصف برای خریداری  تاناز خانه  • ون شوید مواد مورد رصی  . بی 

ک خودداری نمایید استفاده از از ترانسپورت عامه، تکیس و یا  •  . وسایط نقلیه مشی 

 ، مهترانسپورت عااما در صورت لزوم استفاده از  •
 
 وفاصله مص لطفا

ی
 و از تماس با سطوح اجتناب ورزید.  حفظ نمایید   مورد نیاز را با سایر رسنیشانت

ی دولاان   • یمحاادودیتهمچنااان مسااوولت  ی نمایااد وده اسااتوضااع نماا را در زمینااه هااای بیشاای   لطفاا بنااابراین، –، تااا از ش ااش و انتشااار ویااروس جلااوگی 
 
 مقاارارت ا

 متذکره را جد
 
 خویش را کاهش ب شید.  یابتالنمایید، تا خطر  رعایت ا

 

 لطف        
 
 : شو نمایید ورا شست تانهای دست ا

 شو نمایید. وتسثانیه، با آب و صابون ش 20خویش را حد اقل برای مدت  یاهروزانه چندین مراتبه دست •

 اید. تان را خوب شستهاطمینان حاصل نمایید تا کف دست، پشت دست و فاصله میان انگشتان دست •

 گردد.   خشک نمایید و یا بگذارید که بگونه طبییع خشک با استفاده از دستمالها، آنرا شوی دستو شستبعد از  •

 خودداری نمایید.  تانها، بینی و دهن ناشسته با چشم هایاز تماس دست •
 

 از تماس نزدیک با دیگران خودداری نمایید:         

ی  •  خودداری نمایید.  ... ها عامه، و عبادتگاه راسم، مات عامند ساحات تجمعمان؛ به کار، مکتب و یا سایر اماکن مزدحم از رفت 

 اجتناب ورزید.  بغل کیس  مانند دست دادن و  ؛از تماس فزییک با دیگران •

ل  آوردناز  • ی ی با خانه خو مهمان در میی   شاوندانیتان یا رفت 
ا
وری باشد )مثل ی نمایید، مگر اینکه رصی  بازدید کارمند صیح(.  جلوگی 

 به بیماری قرار دارند، جد ابتال نزدیک با اش اص مسن و سایر افرادی که در خطر بلند از تماس  •
 
 خودداری نمایید.  ا

ی اطفال از اش اص مسن و افراد آسیب شذیر یک امر مهم  دور نگهدارید  شانرا از تماس با شدرکالن و مادرکالن  تاناطفال  •  (. پنداشته میشود )دور نگهداشت 

ایط دوری از افراد امکان شذیر  و میس  هرگاه در جاهای که نظر  • ی تان حفظ نمایید  نیست، در آن صورت باید حد اقل یک می  فاصله به رس   . را در بت 

ک خانه شما جریان هوای تا اطمینان حاصل نمایید  •  داشته باشد فضای مشی 
ی
ی هاای کاه یم، در جااتازه کاف و مجراهاای آمادن هاوای تاازه را باه  هاا توانیاد کلیات 

 باز نگهدارید.  خانهداخل 
 

         
 
 د: بپوشانی تانرا با دستمال کاغذی یا آرنج  د خو رسفه و عطسه نمودن، دهن و بینی هنگام لطفا

 قرار ندهید.  تانجلو دهن بدون دستمال رسفه نمودن، دست خود را هنگام  •

 رسپوشایده بیاندازیاد زبالاهرا در داخل یک  استفاده شدهرا با دستمال کاغذی بپوشانید، سپس دستمال  تانه نمودن، دهن و بینی رسفه و عطسهنگام  •
ی
دات

 شو نمایید. وشستبا صابون  به صورت درست خویش را  هایو دست
 

( نمایید کنید هرگاه احساس مریضی یم         ی  : ، خود را تجرید )قرنطت 
 ، را دارید  فوق الذکر  عالیماز  ییکنمایید و یا هرگاه احساس مریضی یم •

ی
( نمایی 14، خود را برای مدت به صورت آت ی  د. روز تجرید )قرنطت 

ل مشاا   ساااحهماناادن در یااک  ثاباات، کوشااش کنیااد تااا بااا خانااهدر  • ی ک،  جاادا قرنطینااه، خااود را از سااایر اعضااای خااانواده یااا اتاااق ماایی نماییااد. در فضااای مشاای 
 خانواده رعایت نمایید.  حداقل مسافه یک می  را با سایر اعضای

( خویش را پس از گذشت ، در آن صورت یمباشد شما بهبود یافته  عالیم یا سایر  دارید هرگاه شما دگر تب ن • ی  خاتمه ب شید. روز  14توانید تجرید )قرنطت 

( خویش، به حفظ فاصله با افراد دیگر  تکمیل بعد از  • ی  ادامه دهید.  همچنان تجرید )قرنطت 

ی وزارت صحت عاماه باه نمایید، برای دریافت مشوره الزم یم روز، شما هنوز هم احساس مریضی  14هرگاه با گذشت  •  مرکاز  نزدیاک تارینبا تماس به مسوولت 
 .(قدم نزنید  یا در اجتماع )تا زمانیکه از شما خواسته نشده باشد، در در داخل کلینیک مراجعه نمایید که از طرف این وزارت مش   شده است صیح  

 

 

 
 

ول امراض ساری،  خدمات صیح آقاخان، دانشگاه آقاخان نهاد  منبع: سازمان صیح جهان، کنی 

2020، ، مارچ30نس ه اول:   

1 

2 

3 

4 

5 

 راض و عالیم: اع     

 معمول: تب، رسفه، مشکالت تنفیس ▪
: احساااس درد و فشاار دواماادار در قسامت قفسااه شادید  ▪

 
ی
هااا و کبااودی لااب  ،سااهنه، مشااکالت تنفیساا، گااییح  روات

ه.   چهره و غی 

 

 های در معرض خطر بلند: گروه    
 سال 70از  االتر افراد ب ▪
 های حاملهخانم ▪
افرادیکاااه دارای مشاااکالت صااایح قااابا؛ مانناااد اماااراض  ▪

 و رسطان باشند. 
ی

، شکر، نفس تنیک  قلنی

 


