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 پیشگیری از ابتال به کرووا 

 ویژه افـراد دارای بیماری مسمه

تَغیِ ّبی ثْذاضتی ثِ هزاقجیي افزاد ًبتَاى 
 جْت پیطگیزی اس اثتال

             رٍساًِ فزد ًبتَاى را اس ًظز ػالئن تٌفسی
ارسیبثی کزدُ ٍ در غَرت لشٍم جْت هزاجؼِ        

 ثِ پشضک ٍی را ّوزاّی ًوبییذ.
         دارٍّبی فزد ًبتَاى را ّوبًٌذ قجالداهِ دّیذ

هگز ایٌکِ پشضک هؼبلج تَغیِ دیگزی داضتِ  
 ثبضذ.

             ِگزٍّی اس افزاد ًبتَاى کِ احتوبل اثتال ث
ثیوبری ٍ ػَارؼ آى در ثیي آًْب سیبد است،          

 ػجبرتٌذ اس:
افزادی کِ هحذٍدیت حزکتی دارًذ ٍ قبدر ثِ           -

 هزاقجت اس خَد ًوی ثبضٌذ.
افزادی کِ هطکالت یبدگیزی فزاٍاى دارًذ ٍ          -

تَاًبیی اًجبم رفتبرّبی پیطگیزی کٌٌذُ را          
 ًذارًذ.

افزادی کِ قبدر ثِ تطخیع ػالئن ثیوبری ٍ           -
 ارسیبثی خَد اس ًظز سالهت ٍ ثیوبری ًیستٌذ.

ٍ  4030،  191ّبی تلفٌی    سبهبًِ

پبسخگَی سؤاالت ضوب در هَرد    31449449

 ثیوبری کزًٍب ّستٌذ.

 هٌبثغ:

 دستَرالؼول کطَری هقبثلِ ثب کزًٍب

World Health Organization: WHO 

 ًکبت ثْذاضتی جْت پیطگگگیگزی اس اثگتگال         
 افزاد هجتال ثِ آسن ٍ خبًَادُ  

    در غَرت  داضتي ػالئن ٍ هطکالت تٌفگسگی
ثِ پشضک هؼبلج هزاجؼِ کزدُ ٍ دسگتگَرات     
دارٍیی السم را ثزای کٌتزل آسگن ٍ درهگبى       

 ػالئن تٌفسی دریبفت کٌیذ.
  ،ٍثزًبهِ کٌتزل آسن ضبهل ًَع دارٍ، هقذار دار

سهبى هػزف، چگًَگی کٌتزل آسن در هگَاقگغ   
ضذیذ در حولِ آسوی ٍ... را اس پشضک هؼبلگج     

 گزفتِ ٍ ًشد خَد داضتِ ثبضیذ.
       ِدر غَرتی کِ فزسًذتبى آسن دارد، ثگزًگبهگ

کٌتزل آسن اٍ را اس پشضک هؼبلج گگزفگتگِ ٍ      
هغوئي ضَیذ کَدکتبى تَاًبیی اجزای آى را ثِ 
ًحَ غحیح یب ثِ خػَظ ٌّگگبم حگوگالت      

 آسوی داضتِ ثبضذ.
   توبم افزادی کِ ثِ ًحَی در هزاقجت اس ثیوگبر

ًقص دارًذ ثبیستی اس ثزًبهِ کٌتزل آسگن ٍ      
 ًحَُ اجزای آى اعالع داضتِ ثبضٌذ.

     دارٍّبی تجَیش ضذُ تَسظ پشضک هگؼگبلگج
خَد را ثِ درستی استفبدُ ًوبییگذ ٍ ًگحگَُ        
غحیح استفبدُ اس اسپزی  را )در غگَرت           

 تجَیش( ثیبهَسیذ.
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توصیه های بهداشتی عمـومـی تـهـ        
 پیشگیری از ابتال

     ِثِ عَر هذاٍم ٍ در ّز سهبى هوکي اقذام ثگ
ضست ٍ ضَی کبهل دستْب ثب آة ٍ غگبثگَى   

 کٌیذ.
    اس دست دادى ٍ رٍثَسی کزدى ثب افزاد دارای

ػالئن تٌفسی )سزفِ، ػغسِ، آثزیشش ثیگٌگی    
 ًوبییذ.  خَدداریٍ...( ّستٌذ، 

   دّبى ٍ ثیٌی خَد را ٌّگبم سزفِ ٍ ػغسِ ثگب
 دستوبل کبغذی یب آرًج خن ضذُ ثپَضبًیذ.

  فبغلِ حذاقل یک ٍ ًین هتزی را اس افزاد ثیوبر
 رػبیت کٌیذ.

     اس توبس دست آلَدُ ثِ چطن، ثیٌی ٍ دّگبى
 .ثپزّیشیذخَد 

        اس رّب کزدى دستوبل کبغذی ّگبی هػگزف
 کٌیذ. خَدداریضذُ در هحیظ 

  کٌیذ. خَدداریاس خَردى هَادغذایی ًین پش 
     خگَدداری اس توبس ثب حیَاًبت اّلی/ٍحطی 

 کٌیذ.

ــی       ــتـ ــداشـ ــهـ ــاش بـ ــ ـ  وـ
ته  پیشگیری از ابتالی بیماران قلبـی و    

 عروقی
             2اس داضتي دارٍّبی خَد ثِ هذت حذاقل 

 ّفتِ در هٌشل هغوئي ثبضیذ.
            ِدارٍّبی خَد را ثذٍى هطَرت پشضک ث

خػَظ در غَرت اثتال ثِ ػالئن تٌفسی،          
 .ًکٌیذقغغ 

          ٍ اس تغییزات ٍضؼیت تٌفسی خَد آگبُ ثبضیذ
در غَرت ّزگًَِ هطکل تٌفسی، آى را ثِ           

 پشضک هؼبلج اعالع دّیذ.
         تب حذ اهکبى سفزّبی غیزضزٍری ٍ حضَر در

 اهبکي ضلَؽ را هحذٍد ًوبییذ.
 .ضستطَی غحیح دستْب را اًجبم دّیذ 

ــی       ــتـ ــداشـ ــهـ ــاش بـ ــ ـ  وـ
 ته  پیشگیری از ابتالی بیماران دیابتی

          دارٍّبی هزثَط ثِ دیبثت خگَد )قگزظ یگب
اًسَلیي( را ّوبى عَر کِ پشضک ضوب تجَیش  

 کزدُ است، هػزف ًوبییذ.
    قٌذخَى خَد را هزتجبً چک کزدُ ٍ یگبدداضگت

 کٌیذ.
       هبیؼبت کبفی هػزف کٌیذ ٍ رصیگن غگذایگی

 دیبثتی خَد را اداهِ دّیذ. 
        ّز رٍس خَدتبى را ٍسى کٌیذ چَى یگکگی اس

ػالئن افشایص قٌذخَى اس دست دادى ٍسى ثِ 
 غَرت ًبخَاستِ هی ثبضذ.

  ِدرجِ حزارت خَد را ّز رٍس چک کٌیذ چزا ک
 تت یکی اس ػالئن ػفًَت هی ثبضذ.

     در غَرتی کِ ػالئن سیز را داضتیذ سزیؼبً ثگب
 توبس ثگیزیذ: 115اٍرصاًس 

احسبس ًبخَضی ضذیذ ٍ کبّص اضتْب ثگِ     -
 دًجبل آى

 اسْبل ٍ استفزاؽ ضذیذ -
 کیلَ یب ثیطتز  2کبّص ٍسى  -
 درجِ سبًتی گزاد  33دهبی ثذى ثیص اس  -
  300یب ثیطتز اس  60قٌذخَى کوتز اس  -
 تٌفس هطکل  -
 احسبس خَاة آلَدگی یب گیجی -
ػالئن قٌذخَى ثبال هثل خطکی دّبى، تٌفگس   -

 ثذثَ )ثَی استَى( یب ػذم تؼبدل  

 ّوَعي گزاهی؛ سالم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         

اسک.   پیطگیزی اس اثتال ثِ ٍیزٍس کزًٍب   
 لطفا ًایه مطالب را بکا دق. مطالعه بفرمایید 


