
  

  

  

  

 

هاي ابتال به ایـن ویـروس در    نشانه .شود ترین حالت باعث سرماخوردگی می در معمولی هاست که این نوع ویروس جزو خانواده بزرگی از ویروس 

یعنی از زمـان  . روز است  14این بیماري  حدود  نهفتگیبه خاطر داشته باشید که دوران . انسان تب، سرفه، نفس نفس زدن و تنگی نفس است

 آلوده شدن فرد به ویروس تا شروع عالئم بیماري دو هفته طول می کشد  و در این دوهفته فرد مبتال ،  بدون داشتن عالئم بیمـاري مـی توانـد   

می توانیم براي جلوگیري از ابتال به کرونا انجام دهیم را یکجا جمـع کـرده ایـم     که ام آنچهدر این مطلب، تم .بیماري را به دیگران منتقل نماید 

  :آموزش دهید لطفا بخوانید و به دیگران نیز. و با زبانی ساده توضیح داده ایم

راحتی می توانـد دیگـران را   سرفه ، عطسه و ترشحات تنفسی فرد آلوده به . لوده منتقل می شود آویروس کرونا از طریق تماس با فرد  .1

دسـتمال اسـتفاده شـده را فـورا  در کیسـه      . ینی و دهان خود را کامـل بپوشـانیم   بنابراین به هنگام سرفه و عطسه ب  .نیز آلوده کند 

ی تـان  عطسه کرد، فوري دهـان و بینـ   یا اگر نزدیک شما، کسی سرفه. نایلونی قرار داده و پس از گره زدن آن در سطل زباله بیندازید 

   .را ببندید و حتی المقدور چند متري از او دور شوید

هایتان را قبل از شسـت و شـوي کامـل بـا     بنابراین  دست  . ویروس کرونا، عمدتاَ از راه دهان، بینی، چشم و گوش وارد بدن می شود  .2

   .قسمت بدن نزنید 4به این  آب و مایع دستشویی

بهتـر اسـت   . اگر مایع یا ژل ضدعفونی کننده هم بزنید، بهتر استدست ها را به طور مکرر با آب و صابون به مدت یک دقیقه  بشویید  .3

کـه دسترسـی سـریع     ...و خیابان و اتوبوسهمراه تان یک مایع ضدعفونی کننده کوچک داشته باشید تا در محیط هاي عمومی مانند 

توجه داشته باید که طبـق اسـتاندارد هـاي    . ضدعفونی کنید ثانیه  30به مدت  مدام دست هایتان را،  یدبه آب و مایع دستشویی ندار

باید کلیه قسمت هاي هر دو دست اعـم از نـوك انگشـتان ، الي انگشـتان ،     و ضد عفونی   جهانی کنترل عفونت در شستن دست ها 

  . و ضد عفونی شوند انگشت شصت ، کف دست ها ، پشت دست ها  و مچ دست ها  شسته 

  . از دست دادن ، روبوسی و در آغوش گرفتن دیگران جدا خودداري کنید  .4

در این مکان ها هستید از ماسک استفاده کنید و مکررا ماسـک را   حضوراگر ناگزیر به . از حضور در مکان هاي عمومی اجتناب کنید   .5

  . تعویض کنید 

. کردید ، در منزل بمانید و از حضور در محل کار و اجتماعات و مالقات با دیگران  پرهیـز کنیـد   اگر عالئم بیماري را درخود مشاهده   .6

  .در صورت عدم بهبودي و بدتر شدن عالئم فورا به  مراکز درمانی مراجعه کنید

  .ه بخواهیداین را از همه اعضاي خانواد. بالفاصله بعد از ورود به خانه، دست هاي خود را بشویید و ضدعفونی کنید .7

حتی االمکان از دست زدن به دکمه هاي آسانسور ، خودپردازها ، نازل بنزین ،  دستگیره هاي در ، خودکارهاي عمومی در بانک ها ،    .8

کـه اکثـرا نـاگزیر    (  پرهیز کنید و اگر هم دست زدید ...  ، نرده هاي کنار پله ها ادارات ، ستون هاي فلزي اتوبوس پیشخوان بانک ها و

گفتـیم، دسـت    دوم قسمت بـدن کـه در بنـد     4دست هاي خود را بشویید یا ضدعفونی کنید و قبل از شست و شو، به آن ) هستید 

  . نزنید

+ آب لیمـوي تـازه   + آب ولـرم  "خوردن روزانه یـک لیـوان   . ارتقا دهیدتازه  سبزیجات  ومیوه ها  سیستم ایمنی بدن تان را با خوردن  .9

میوه ها و سبزیجات را با آب و چند قطره مایع ظرفشویی یا نمک و سرکه یا محلـول هـاي    .توصیه می شود "یک قاشق عسل طبیعی

  .ضدعفونی کننده میوه و سبزي بشویید

       تاکیـد   .بنابراین از خوردن غذاهاي نیم پز مانند تخم مرغ عسلی، استیک نیم پز یا آبـدار خـودداري کنیـد   . غذاهایتان کامال پخته شود .10

  . و شیر را خوب بجوشانید مرغ و گوشت قرمز را کامل بپزیدمی شود 

  .از خوردن غذا و مایعات در جاهاي غیر مطمئن جدا خودداري کنید .غذاي آلوده از راه هاي انتقال کروناست  .11
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