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آوچٍ باید سالـمىدان ي 

مراقبیه آوُا در رابطٍ با 

َای يیريس کريوا ي راٌ

 پیشگیری از آن بداوىد

 شستشًی دست را چگًوٍ اوجام دَیم؟

اس عالوٌذاى تخَاّیذ، شغتشَی دعت را تهِ    

 ثاًیِ تا آب ٍ صاتَى اًجام دٌّذ.  20هذت 

تَاًیذ اس     اگز آب ٍصاتَى در دعتزط ًثَد، هی

 ّای حاٍی الكل اعتفادُ كٌیذ. ضذعفًَی كٌٌذُ

ٍ  4030،  191ّای تلفٌی    عاهاًِ

پاعخگَی عؤاالت شوا در هَرد    31449449

 تیواری كزًٍا ّغتٌذ.

 هٌاتع: 

دستورالعمل پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در 

سازمان بهداشت جهانیسالمندان وزارت بهداشت .  

      تا تَجِ تِ دشَاری تٌفظ در عهالهوهٌهذاى

تذًثال اعتفادُ اس هاعک، تزجیحا در هكهاى  

ّایی كِ ًیاس تِ اعتفادُ اس هاعک هی تاشهذ  

 حضَر ًذاشتِ تاشٌذ. 

    فقط افزادی در خاًِ تا عالوٌذاى در ارتثها

تاشٌذ كِ هثتالء تِ تهیهوهاری ًهثهَدُ ٍ            

حضَرشاى تزای هزاقثت اس عالوٌذ ضزٍری 

 اعت. 

    ُعالوٌذاى اس ٍعایل شخصی خَد اعتهفهاد

 ًوایٌذ )هْز، جا ًواس، عجادُ، چادر ٍ...(

  هصزف عثشیجات ٍ هیَُ ّای تاسُ ٍ هزكثات

ٍ هَاد غذایی  حاٍی فیثز در رصین غهذایهی     

 رٍساًِ عالوٌذاى گٌجاًذُ شَد. 

  شزایط السم تزای خَاب كافی ٍ هحیط فاقذ

 اعتزط تزای عالوٌذاى فزاّن گزدد. 

      عالوٌذاى تذلیل شزایط عٌی خها  خهَد

ًیاسهٌذ دریافت هایعات كافی ٍ تهذهذیهِ        

 هٌاعة ّغتٌذ.

      اس عالوٌذاى تخَاّیذ تْذاشت را رعهایهت

كٌٌذ ٍ شغتشَی دعت را هكهزرا اًهجهام      

 دٌّذ. 
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چرا سالمىدان گريٌ پر خطر در برابر ابتالء بٍ 

 شًود؟ کريوا محسًب می

 

  تذییزات طثیعی ایجاد شذُ در تذى تِ دًثال

 عالوٌذی
  ،اتتال تِ تیواری ّای هشهي هاًٌذ فشارخَى

 دیاتت، تیواری ّای قلثی ٍ عزطاى
 

عالمت ابتال بٍ بیماری کريوا در سالمىدان  
 چیست؟

    در اغلة تیواراى، تة، اٍلیي ًشاًِ تیهوهاری

اعت ٍ در ًیوی اس آًْا تة تا درجِ تاال دیذُ 

هی شَد . اها تایذ تَجِ داشت كِ در حهذٍد   

یک چْارم اس تیواراى ، تة گشارػ ًشهذُ    

اعت ٍ ایي حالت در عالوٌذاى، تا تَجِ تهِ  

ًقص عیغتن ایوٌی، هحتوهل تهز اعهت.        

 تٌاتزایي  

 

 

 

 

 تَجِ 

عالوٌذاى هثتال تِ كزًٍا هوكي اعت 

 تة ًذاشتِ تاشٌذ.
 

 تعزیف تة: سهاًی كِ دهای تذى تاالتز  اس

شَد اٍ تة  درجِ تاشذ، گفتِ هی 3۳/ 3 

 دارد. 

در مراقبت از سالمىدان چٍ وکاتی را رعایت 
 کىیم؟

 

كٌتزل رٍساًِ ی دهای تذى ٍ در صَرت اههكهاى   

دٍ تار در رٍس تَیضُ در عالوٌذاى تا خطز تهاالی    

 شَد . اتتال تَصیِ هی

تا تَجِ تِ ایٌكِ در عالوهٌهذاى ههثهتهال تهِ           

 –تیواریْای هشهي هاًٌذ تیواری ّای قهلهثهی      

عزٍقی ٍ دعتگاُ گَارػ، تشخیهص عهال هن      

اصلی تیواری كزًٍا تغیار دشهَار اعهت. در          

صَرت شک تِ عالین عفًَت ّای تهٌهفهغهی     

ٍیزٍعی، لذا ضزٍری اعت تا پششک خهَد یها     

هزاكش تْذاشتی درهاًی  تِ صَرت تلفهٌهی در     

 ارتثا  تاشٌذ. 

اس عالوٌذاى تخَاّیذ فعالیتْای گزٍّی خَد را   

هحذٍد كٌٌذ )حضَر در پارک ّا، دیذار دٍعتهاى   

 ٍ خاًَادُ، حضَر در هغجذ ٍ اهاكي هذّثی(.

در دٍراى شیَع تیواری كهزًٍها ٍیهزٍط اس          

 عالوٌذاى تخَاّیذ اس هٌشل خارج ًشًَذ.  

 ّوَطي گزاهی؛ عالم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         

اسک.   پیشگیزی اس اتتال تِ ٍیزٍط كزًٍا   
 لطفا ًایه مطالب را بکا دق. مطالعه بفرمایید 


