
 ncov-2019 اقدامات الزم جهت پيشگيري از

 هاي غيرضروري خارج از خانه و محل كار محدوديت فعاليت -

 عدم استفاده از وسايل نقليه عمومي و حضور در مكان هاي شلوغ -

وسايل شخصي  كردن جدا 	رعايت بهداشت فردي مانند عدم اشتراك وسايل بهداشتي مانند حوله و ملحفه -
 و استفاده از دستمال مواقع عطسه و سرفه و غيره مانند بشقاب و ليوان

ثانيه حداقل بايد طول بكشد) مخصوصا بعد از سرفه و  30ها بايد  ها (شستشوي دست شستن مكرر دست -
  عطسه و قبل از غذا خوردن

 استفاده از مواد ضدعفوني كننده دست ها -

 عدم تماس دست نشسته با صورت چشم و بيني و دهان -

ها و محل ويزيت وبستري بيماران تنفسي و در مواجهه با فرد  سك در اماكن عمومي و درمانگاهاستفاده از ما -
  بيمار

 الزام استفاده از ماسك براي فرد بيمار -

فقط براي كادر درمان  n95 ماسك هاي معمولي طبي براي پيشگيري افراد عادي كافي مي باشد و ماسكهاي -
 بيمارستاني الزامي است

 :رد بيمار و در صورت مالقات رعايت اصول زيرعدم مالقات ف -

 كوتاه بودن زمان مالقات           

 استفاده از ماسك و دستكش          

 رعايت حداقل فاصله يك متر با بيمار          

 عدم تماس فيزيكي با بيمار مانند دست دادن         

  يره در ليوان بشقاب و كليد برق و غيرهبيمار مانند دستگ اتاقاجتناب از دست زدن به وسايل          

 بيمار حتما ماسك زده باشد          



 ايزوله كردن بيمار در يك اتاق خصوصي و حداقل آمد و شدها - 

 دور نگهداشتن فرد بيمار از افراد مسن و بچه ها و بيماراني كه نقص سيستم ايمني دارند -

طوحي كه در تماس با فرد بيمار بوده اند مانند ميز و دستگيره درو كليد برق ضد عفوني ) كردن س(گندزدايي  -
 و نوشت افزار و غيره با گندزداهاي مناسب

 ايجاد تهويه هواي مطبوع -

 در صورت وجود عاليم بيماري تنفسي مراجعه به پزشك -

 .مي باشدآن ابله با ويروس كوروناي جديد درمان و واكسني ندارد وپيشگيري بهترين راه مق* 

با ضعف سيستم ايمني يا بيماري زمينه اي مانند  مرگ ومير اين ويروس بيشتر در افراد مسن و افراد بيمار  -
ها اقدامات پيشگيري خيلي  مين دليل جهت پيشگيري از ابتال در اين گروهه بيماران كليوي اتفاق مي افتد و به

 .آيدشديد و جدي بعمل 

 

  با آرزوي موفقيت

  دفتر مشاوره و سالمت

 


