
بسته آموزشی کورونا ویروس
ویژه اتباع خارجی



کوروناویروس چیست؟

هر خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید آن در ش•
. ووهان چین پیدا شده است 

شروع طغیان آن در اثر حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهی مرکز •
.  و غذاهاي دریایی در ووهان چین بوده است



عالیم ابتال به این ویروس چیست؟

تب، سرفه، کوتاهی تنفس، عالیم گوارش، اسهال: عالیم شایع •
حاد ،سندرم تنفسی( پنومونی) عفونت ریه :عالیم در موارد شدید •

کلیهشدید، نارسایی 



آیا انتقال فرد به فرد امکان پذیر است؟

راه هاي احتمالی انتقال•
انتشار از راه هوا•
مبتالنزدیک با انسان تماس •
آلودهزدن به وسایل دست •



راه های پیشگیری

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

ه سرفه، عطس)از دست دادن و روبوسی کردن با افراد داراي عالیم تنفسی •
.خودداري کنید...( و
ت و یا قسم( ترجیحا)دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال •

.باالي آستین بپوشانید
.فاصله حداقل یک و نیم متري را از افراد بیمار رعایت کنید•
.از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید•
.از رها کردن دستمال کاغذي هاي مصرف شده در محیط خودداري کنید•
.از خوردن مواد غذایی نیم پز خودداري کنید•
.وحشی خودداري کنند/ از تماس با حیوانات اهلی•



فر سدر توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال 

زنان باردار، داراي بیماري هاي مزمن ) اگر شما جزء افراد پرخطر -1•
ا پزشک هستید، بهتر است قبل از سفر ب... ( قلبی ، ریوي ، کلیوي و 

.معالج خود مشورت نموده و در صورت صالحدید وي مسافرت نمایید
ی از اگر داروي خاصی مصرف می کنید سعی نمایید به اندازه کاف-2•

.آن در طول مدت مسافرت به همراه داشته باشید
ا آب و احتیاطات پیشگیري روزانه از قبیل شستن مرتب دست ها ب-٣•

را .. .صابون مایع، استفاده از دستمال کاغذي هنگام عطسه و سرفه و 
.رعایت نمایید

بعد از استفاده از وسایل نقلیه عمومی دست هاي خود را با آب و-۴•
.صابون مایع بشویید



ا حد اگر مسافرت شما داخل کشور می باشد به محض رسیدن به شهر مقصد ت-۵•
.امکان آدرس چند مرکز بهداشتی درمانی را شناسایی نمایید

اگر مسافرت شما خارج از کشور می باشد آخرین اطالعات بیماري را از -۶•
.مدیریت بیماري هاي مرکز بهداشت استان دریافت نمایید

در در طول سفر، روزانه خود را از نظر عالیم بیماري آنفلوانزا بررسی نموده و-۷•
.صورت داشتن عالیم به پزشک مراجعه کنید

روز خود را از نظر عالیم ۷بعد از بازگشت از مسافرت ضروري است به مدت -۸•
.بیماري کنترل نموده و تا حد امکان از تماس با سایر افراد پرهیز نمایید



چگونه از خود محافظت کنیم؟














