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چگًوٍ از بیمار مبتال بٍ 

 عفًوت حاد تىفسی

) کريوا يیريس( مراقبت 

 کىیم؟

 گريٌ َدف: بیماران آسمی

 آمًزش شستشًی دست

31449449ٍ4030،191ّبیتلفٌیسبهبًِ

 پبسخگَیسؤاالتشوبدرهَردثیوبریکزًٍبّستٌذ.

 هٌبثغ:

دستورالعمل پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در 

سازمان بهداشت جهانیسالمندان، وزارت بهداشت و   

آیا داريیی برای پیشگیری یا درمان ایه 
 بیماری يجًد دارد؟

 

ثرزای ٍیرزٍ  تبکٌَىٍاکسيیبدارٍیضذ
ًهرذُ درهبىایيدستِاسٍیزٍ ّبیربترن
ثریروربری اسن.اگزهیخَاّیذخَدتبىرااس
هحبتظنکٌیذثبیذثِاصَلثْذاشنتٌفسیٍ
ترزد ثْذاشندسنٍػذمتوب ًشدیکثرب

 ثیوبرپبیجٌذثبشیذ.
تَصیِّبیثْذاشتیثِهزاقجیياتزادًربترَاى

 جْنپیهگیزیاساثتال:
کلیِهَاسیيثْذاشتیاسقجیلشستيهزترت-1

اس اسرترفربدُ دسنّبثبآةٍصبثَىهبیرغ،
... ٍ دستوبلکبغذیٌّگبمػطسٍِسرزترِ
رارػبینًوَدٍُتزدًبتَاىراًیشدرایيراستب

 کوکًوبیٌذ.
ثرِ-2 رٍساًِتزدًبتَاىرااسًظزػالیناثتال

آًفلَاًشاارسیبثیکزدٍُدرصَرتداشتيػالین،
 جْنهزاجؼِثِپششکٍیراّوزاّیًوبیٌذ.

را-3 درطَلهذتاثتالدارٍّبیتزدًبترَاى
ترَصریرِ اداهِدٌّذهگزایٌکِپششکهؼبلج

 دیگزیداشتِثبشذ.
تَصیِهیشَداتزادًبتَاىٍهزاقجیيآًْب-4

دریربترن را سبالًٍِاکسيآًفلَاًشایتصلی
 ًوبیٌذ.
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 آیا می داوید عالیم ابتال بٍ ایه يیريس چٍ

 باشد؟ می  

 عالیم شایع : تب، سرفٍ، تىگی تىفس

 

 چٍ کساوی بیشتر مستعد ابتال َستىد؟
 سبلوٌذاى

دیربثرن، اتزاددارایثیوبریسهیٌِایهرلرل
 ثیوبریّبیقلجی
 خبًنّبیثبردار

 کَدکبى
 اتزاددارایضؼفایوٌی
 هصزفکٌٌذگبىکَرتَى
 اتزادتحنشیویدرهبًی

 
هْناسنثذاًینراُاًتقبلاسطزیقپزاکرٌرذُ
شذىتزشحبتدرَّاٌّگبمػطسٍِسزتِ،
ثرِ توب ًشدیکثباًسبىهجتالٍدسنسدى

 ٍسبیلآلَدُهیثبشذ.

 راٌ َای پیشگیری از ایه بیماری چٍ می باشد 
 .دستْبیخَدراهذاٍمثبآةٍصبثَىثهَئیذ 
 ػرالیرن اسدسندادىٍرٍثَسیکزدىثباتزاددارای

 تٌفسی)سزتِ،ػطسٍِ...(خَدداریکٌیذ.
 دّبىٍثیٌیخَدراٌّگبمسزتٍِػطسِثبدستروربل

ٍدرصَرتًجَدىدستوبلٍثبقسونثبالیآسرتریري
 ثپَشبًیذ.

 تبصلِحذاقلیکًٍینهتزیرااساتزادثیوبررػربیرن
 کٌیذ.

 خرَد دّربى ٍ استوب دسنآلَدُثِچهن،ثیٌری
 ثپزّیشیذ.

 در شرذُ هصرزف اسرّبکزدىدستوبلکبغذیّبی
 هحیطخَدداریکٌیذ.

 .اسخَردىهَادغذاییًپختِخَدداریکٌیذ 
 .استوب ثبحیَاًبتاّلی/ٍحهیخَدداریکٌٌذ 
 استزدددرهکبىّبیشلَؽخَدداریًوبییذ 
 خرَد دّربى ٍ استوب دسنآلَدُثِچهن،ثیٌری

 ثپزّیشیذ.
 .اسهصزفخَدسزاًِآًتیثیَتیکخَدداریکٌیذ 
 .سیگبرًکهیذ 

آیا برای محافظت از خًد بٍ ماسک ویاز 
 داریم؟

استفبدُاسهبسکثِتٌْبییثبػثهحبتظنًروری
سبػن.هربسرک6شَد.هبسکّبیتیلتزدارّز

سبػنکبرآییخَدرااس2ّبیهؼوَلیپساسّز
سهربى هرذت ایري دسنهیدٌّذٍثبیذثؼذاس
اس استفبدُتؼَیضشًَذ.جْنثزداشتيهبسک
آم رٍیصَرتتبى،هبسکرااسقسونثرٌرذّربی
گزتتٍِاستوب ثبصَرتٍلجب خَداجرترٌربة
کٌیذ.هبسکرادرظزفدرةدارثیٌذاسیذ،سرپرس

 دستبىخَدراثهَییذ.

 ٍ  صرفا در ایه مًارد استفادٌ از ماسک تًصیه
 شًد:می

 سهبًیکِػالینتٌفسی،سزتِیبػطسِ،داریذ.
اسهبًیکِستزدهجتالثِایيثیوبریهزاقجنهی

 کٌیذ.
سهبًیکِهجتالثِثیوبریسهیٌِای)هللثیوربراى

 قلجییبتٌفسی(ّستیذ.

تًصیٍ َای بُداشتی بٍ افراد مبتال بٍ آسم ي   
 خاوًادٌ جُت پیشگیری از ابتال:

کلیِهَاسیيثْذاشتیاسقجیلشستيدسرن-1
اسدسرتروربل ّبثبآةٍصبثَىهبیغ،استفبدُ
ثرِ کبغذیٌّگبمػطسٍِسزتِ،دسنًشدى
را دّبى،ثیٌیٍچهنّبثبدسنّبیآلَدُرا

 رػبینًوبییذ.
درصَرتداشتيػالینآًفلَاًشاثِپششک-2

را هؼبلجهزاجؼِکزدٍُدستَراتدارٍییالسم
دریربترن ثزایکٌتزلآسنٍدرهبىآًفلرَاًرشا

 کٌیذ..
هرقرذار-3 ثزًبهِکٌتزلآسنشبهلًَعدارٍ،

در آسرن دارٍ،سهبىهصزف،چگًَگیکٌترزل
هَاقغشذیذدرحولِآسویٍ...رااسپرششرک

 هؼبلجگزتتًٍِشدخَدداشتِثبشیذ.
درصَرتیکِتزسًذتبىآسندارد،ثزًربهرِ-4

ٍ گرزترترِ کٌتزلآسناٍرااسپششکهؼبلج
هطوئيشَیذکَدکتبىتَاًبییاجزایآىراثرِ
ًحَصحیحثِخصَصٌّگبمحوالتآسروری

 داشتِثبشذ.

 ّوَطيگزاهی؛سالم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         
 اسک.   پیهگیزیاساثتالثٍِیزٍ کزًٍب
 لطفا ًایه مطالب را بکا دق. مطالعه بفرمایید 


