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  :مقدمه 
 طغیـان  شروع مرکز. است شده پیدا چین ووهانشهر  در آن جدید رده هفتمین که هستند ها ویروس از بزرگی خانواده 2019 ویروس جدیدکورونا 

 از 2019 جدیـد  ویـروس  کورونـا   ،چین کشور در .است بوده چین در ووهان دریایی غذاهاي ماهی و فروش عمده بازار در کار یا حضور دراثر آن

ولـی قـدرت سـرایت     کـم  بسـیار  چین جدید ویروس کورونا  بیماري کشندگی میزان .است منتقل شده انسان به انسان از سپس و انسان به حیوان طریق
   .بسیار باالیی دارد

 را بیمـاري  مـوارد  هاي زیـادي کنون کشـور  تا و شده شروع گسترده اپیدمی به صورت که چین 2019 جدید ویروس کورونا بیماري بروز به توجه با

 مـدیریت  و انسـجام  منظـور  بـه لـذا    .المللـی اسـت   بین نگرانی با اضطراري وضعیت بر مبنی بهداشت سازمان جهانی رسمی اعالم و اند نموده گزارش

امیـد اسـت بهـورزان و مـراقبین      .تنظـیم شـده اسـت    و تهیـه  متن با توجه به دستورالعملهاي وزارتی این اجرایی، مداخالت هاي برنامه تقویت یکپارچه و
و بتوانیم با افزایش آگاهی مردم از این گـذر اپیـدمی بـا     .به مردم منتقل نمایند احسن سالمت ضمن حفظ آرامش و خونسردي خود این مطالب را به نحو

  .سربلندي عبور کنیم

 :2019آشنایی با بیماري کورونا  ویروس جدید  
 وسـیعی از  طیـف  داراي بیماریهـا  این. شوند گیري همه یا و طغیان ایجاد باعث دتوان می دار می باشد که تب تنفسی این بیماري جزئ دسته بیماریهاي

 بـه  پرخطـر  درگروههـاي  اما. دیده میشود متوسط تا خفیف به صورت جمعیت بیشتر در حاضر حال در کورونا  بیماري. هستند شدید تا خفیف عالیم

 در میـر  و مـرگ  و حاد بیماري ایجاد توان اما نمایند بیماري ایجاد سنی درهر توانند می ویروسها این. میگردد میر و مرگ به منجر حتی و شدید فرم

  .دارند قرار بیشتري خطر معرض در خاص اي زمینه بیماري با همچنین افراد  .است افراد سالمند بیشتر میان
 بیمـاري  میـر  و مـرگ  و عوارض .همچنان ناقل بیماري هستند خانه محیط به بازگشت از پس هستند، تعامل در متعدد گروههاي خانوارکه با افرادي از

  .است سرایت ویروس قدرت و حدت به بسته ملی، و اي منطقه سطح در

 :دوره کمون و انتقال بیماري  
به همین دلیل به سـرعت در  . این بیماري به شدت واگیردار است و طبق مطالعات انجام شده واگیري آن سه برابر سایر ویروسهاي آنفوالنزال می باشد 

یعنی ممکن است انتقال بیماري بـه افـراد، از     .شود می شروع بدن به ویروس ورود از پس روز 14 تا2از بیماري عالیم. تمام دنیا در حال انتشار می باشد
بـراي   .که این دوره بسیار حسـاس در چرخـه انتقـال بیمـاري مـی باشـد      . روز پس از بهبودي کامل بیمار صورت گیرد 14روز قبل از بروز عالئم تا 14

م  حذف زنجیره انتقال می باشد،که الزم است کارکنان در هر سطحی از سازمان بـا توجـه   پیشگیري وکنترل ویروس کورونا، مهمترین اقدا
  . به اهداف زیر برنامه ریزي نمایند

 هم چنین سابقه. شود منتقل انسان به ، صحبت کردن و یا  از طریق حیوان)عطسه سرفه یا طریق از( تنفسی قطرات توسط تواند می ویروسی عفونت این

  .دارد بیماري به ابتال در مهمی بسیار نقش تنفسی عالیم داراي بیماران و دار تب بیماران با وتماس سفر

  :ویروس این به ابتال عالیم 
 در اسـهال و  گـوارش،  عالیـم  ،سـردرد، )نفـس  تنگی و سرفه( تنفسی عالیم شروع ناگهانی نفس و سرفه، تنگی شامل تب، :شایع بیماري عالیم)الف

  .می باشد هوشیاري سطح تغییر یا قلب احتقانی نارسایی تشدید جمله از ترعالیم جدي  مسن تر افراد

  کلیه نارسایی حاد   ، تنفسی ،سندرم )پنومونی ( ریه عفونت بار در دقیقه، 25تنفس بیش از   :شدید موارد در عالیم)ب

 :مشکوك مورد)ج
 مشکوك تب مورد بدون یا با نفس تنگی با همراه گلودرد یا لرز یا خشک سرفه حال شرح با بیمار -

  تب بدون یا با نفس تنگی با همراه گلودرد یا لرز یا خشک سرفه حال شرح با بیمار -
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 :محتمل مورد)د
COVI قطعی مورد با نزدیک تماس سابقه قبل روز 14 عرض در که مشکوك مورد هر - D-19 باشد داشته را. 

COVI اپیدمی با مناطق در حضور سابقه قبل روز 14 عرض در که مشکوك مورد هر - D 19 باشد داشته را. 

 بالینی وضعیت انتظاري غیرقابل وسرعت معمول غیر شکل به و داشته نامناسب بالینی پاسخ ، مناسب هاي درمان علیرغم که پنومونی به مبتال فرد -
 .شود تر وخیم و حادتر بیمار

 :قطعی مورد)خ
COVI ویروس جداسازي - D-19 تنفسی عالئم با فرد از 

  

 :دار عارضه COVID 19 بیماري به ابتال خطر معرض در هاي گروه 
 افراد عنوان به راهنما این در است،که شده گرفته نظر در دارند، قرار دار عارضه COVID 19 بیماري به ابتال معرض در که افرادي بعنوان زیر گروه دو
 :است شده برده نام آنها از خطر معرض در

 :ایمنی نقص با بیماران)1
  کورتیکواستروئید با درمان تحت -
 درمانی شیمی -

 ها بدخیمی -

 اعضاء پیوند -

HI به مبتالیان - V 

 :اي زمینه بیماري با بیماران)2
 عروقی – قلبی بیماري -

 دیابت ، فشارخون -

 اي زمینه تنفسی هاي بیماري -

 آنان مراقبت در باید و دارند قرار بیشتري آسیب معرض در همواره سال 50 باالي سن که است داده نشان اپیدمیولوژیک هاي یافته که شود می نشان خاطر
  .شود بیشتري دقت

  : انتقال هاي راه 
 تنفسی یا مشکوك به بیماري عالیم داراي بیماران و دار تب بیماران با انسان با نزدیک تماس -

 آلوده  وسایل به زدن دست آلوده و یا دست -

 هوا وتنفس هواي آلوده  راه از انتشار -

 غذاي آلوده  -

 به مناطق آلوده  سفر سابقه -

 انسان  به حیوان -
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 : سطوح روي بر ماندگاري ویروس
 ویـروس  این ساعت چند براي میدهندکه نشان فعلی اطالعات. میماند زنده روي سطوح بر مدت چه کورونا  ویروس باشدکه نمی مشخص دقیقهنوز

  .ببرد ازبین سطوح روي از را ویروس میتواند وایتکس مثل شستشودهنده مواد .میمانند زنده سطوح برروي
، مهمترین اقدام  حذف زنجیره انتقال می باشد،که الزم است کارکنان در هر سطحی  کورونا براي پیشگیري وکنترل ویروس 

   .از سازمان با توجه به اهداف زیر برنامه ریزي نمایند

   :کلی هدف 
  ویروس کورونا  بیماري پیشگیري ، کنترل ومراقبت

  :اختصاصی اهداف
 جامعه و خانواده در و شیوع بیماري گسترش کاهش -

  عوارض بیماري و ابتال جدید موارد کاهش -

  بیماري از ناشی میر و مرگ از پیشگیري  -

 :اختصاصی راهکارهاي 
 راههـاي زمینـه   در آموزشـی  فراگیـران  و مربیـان  و اولیـا  آموزان، دانش عموم مردم ،سفیران سالمت،آموزش  :عمومی اطالعات و آگاهی افزایش )1

 بیماري کنترل و پیشگیري روشهاي بیماري، انتشار و انتقال

مربیـان،   و اولیـا  آمـوزان، انجمـن   دانـش  و آموزشی فراگیران توان دانشجویان،و ها ازظرفیت استفاده به منظور ریزي برنامه:مشارکت و حمایت جلب )2
  ریزي فردي در جامعه برنامه عمومی و سالمت ارتقاي و سالمت ادارات و سفیر سالمت خانواده براي آموزش سفیران

 و پیگیري مراقبتهاي بیماران و خانواده هاي آنان بیماري موارد به موقع گزارش و شناسایی  :بیماري مراقبت )3

فرهنگـی و تفریحـی ماننـد مـدارس ،      و آموزشـی  امـاکن مساجد، مراسم عروسی،  محدود کردن هرگونه اجتماعات مردمی ،  :سازي محدود و مهار )4
  .. دانشگاهها ، سینما ، باشگاههاي ورزشی و 

یکی از اقدامات مهم ، شناسایی بیماران مشکوك به کورونـا  و ارجـاع فـوري بـه پزشـک مرکـز یـا        :شناسایی بیماران و جداسازي موارد مشکوك )5
  .جهت انتقال به بیمارستان می باشد 115اورژانس 

با توجه به لزوم آموزش غیرحضوري مردم و حـذف تجمعـات یکـی از راهکارهـاي اساسـی در آمـوزش        :پین اطالع رسانی برنامه ریزي جهت کم )6
که مردم و سفیران سالمت . واطالع رسانی مردم، استفاده از فضاي مجازي در منطقه تحت پوشش مرکز با ایجاد کانالهاي مجازي اطالع رسانی میباشد

 . العات و اخبار قرار گیرند و پرسشهاي خودرا مطرح نمایندمیتوانند در جریان آخرین اط

 :پیشگیري و خود مراقبتی فردي در کورونا  ویروس جدید  هاي  راه 
قبـل   دستشویی، به رفتن از بعد بخصوص ثانیه 40 تا 30 بمدت صابون و آب با دستها صحیح و مکرر شستشويمهم ترین عامل کنترل بیماري ،  -

 برپایـه  هـاي  محلـول  از ، نیست دسترس در براحتی صابون و آب و اگر)دستها درون در( سرفه و عطسه بینی، کردن تمیز از بعد خوردن، ازغذا

 بـه  دسـت  سـطوح  تمام که نحوي به .نمایید ویا ژل شستشوي دست، ضدعفونی) طبق فرمول گفته شده در بخش گندزدایی(ویا آب ژاول  الکلی

 صـابون  و آب از همـواره  ، هسـتند  کثیـف  بوضـوح  اگردسـتها  البته .بمالید همدیگر به را آنها دستها شدن کامل خشک تا و شود آغشته محلول

 . نمائید استفاده

 بیمار پـاي بنـد   فرد با نزدیک تماس عدم و دست بهداشت و تنفسی اصول بهداشت به باید کنید محافظت بیماري از را خودتان خواهید می اگر -

 .باشید
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 .یا آنفوالنزا، لوازم کار را روزانه چندبار ضدعفونی نمایید و سرفه در صورت وجود تب، -

  .کنید خودداري اکیداً با دیگران روبوسی کردن و دادن دستاز در آغوش گرفتن ،  -

  
، میزکـار، موبایـل ، تلفـن ،     ادارات ،هـاي درب منـزل    دستگیره هستند مانند دستها و مراجعات مردم مکرربا تماس معرض در که را اشیایی و سطوح -

بـراي   و مقـاوم بـه وایـتکس    سـطوح  بـراي  و. ضدعفونی کننده، پاکسازي کنیـد   به مواد آغشته هاي پارچه یا ها اسپري از با استفاده را موس و کیبورد
  .تمیز کنید مکرر درجه بصورت 70 ازالکل حساس، سطوح

 .کنید خودداري داردسرماخوردگی  سرفه، ، تب که کسی هر با نزدیک تماس از -

 .بپرهیزید خود دهان و بینی چشم، به آلوده دست تماس از -

 .کنید خودداري محیط در شده مصرف هاي کاغذي دستمال کردن رها از -

 مسـتقیم  تمـاس  از اسـت،  گـزارش شـده   ویـروس کورونـا   بـه  ابـتال  مـوارد  حاضـر  حال در که مناطقی در حیوانات زنده بازارهاي از بازدید هنگام -

  .کنید حیوانات خودداري با تماس در سطوح و اهلی ووحشی زنده حیوانات با نشده محافظت
 تمـاس  از. شـوند  نگهداري احتیاط با باید خام اندامهاي حیوانی یا شیر خام، گوشت.کنید اجتناب نشده پخته یا خام حیوانی محصوالت ازمصرف -

 .جلوگیري کنید آلودگی غذا و شده پخته غذاهاي با آنها

 .از سفرهاي غیر ضرور خودداري کنید -

 .حاضر شوید... کمتردر اجتماعاتی مانند ورزشگاهها ، پارکها، زیارتگاهها ، سینما و تئاترو -

 .پرهیز نمایید... اردوهاي دانش آموزي ، دانشجویی و  رفتن بهاز   -

آستین بپوشانید و دسـتمال  را پـس از اسـتعمال در سـطل درب      قسمت باالي یا دستمال یکبار مصرف و با عطسه و سرفه هنگام را خود بینی و دهان -
 .میکند قطع را انتقال بیماري چرخه و میشود آنها آلودگی و سطوح یا افراد سایر صورت برروي آلوده قطرات پرتاب مانع عمل این. دار بیندازید

 
 
 افـراد  سـایر  توسـط  اسـتفاده  مورد تخت حوله، فنجان، لیوان، غذاخوري ، ظروف از.نمایند خودداري شما خصوصی وسایل از استفاده از دیگران -

 .آب بشوئید و شوینده مواد با بدقت را آنها میشود توصیه ، وسایل این از استفاده از بعد .نکنید استفاده )خوابگاه(منزل 

  . براي تاثیر شستشو و کاهش خطرات بیماري همواره ناخنهاي خودرا  کوتاه نگهدارید -
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 .خودداري کنید مشترك ، چادر سجاده ، ، تسبیحمهر،استفاده از و درب بقاع متبرکه  حیضر بوسیدنو لمس از  -

 .نکنید استفاده يشهرباز يپارك ها و باشگاه ها و دستگاه ها یِو ورزش ياز لوازم باز -

دسـتهاي خـود  را    عابربانـک  يدستگاه هـا ستفاده از حتی المقدور از امکانات اینترنتی جهت تبادل پول استفاده کنید و پس از دست زدن به آن و یا ا -
 .ضدعفونی کنید

 .از ظروف مشترك استفاده نکنید -

 .پس از ا ستفاده از آسانسور دستهاي خودرا ضدعفونی کنید -

را  و پـس از دسـت زدن بـه وسـایل در اولـین فرصـت دسـتها       .درمکانهاي شلوغ و حمل ونقل عمومی از دست زدن به چشم و دهان خودداري کنیـد   -
 .بشویید

 .خونسردي خودتان را حفظ کنید چون استرس و اضطراب موجب کاهش ایمنی میشود  -

ابر مصرف سیگار وقلیان را حذف یا به حداقل برسانید زیرا سیگار سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکند و مژکهاي مجاري هوایی تضعیف و فرد در بر -
 .رات دراز مدت در بافت ریه میگذاردانواع ویروسها را آسیب پذیر میکند و هم چنین اث

یک سطل بیرون درب بگذارید تا ماسک خود را درآن ، ... مانند کلید، موبایل و. قبل از اینکه وسایل خودرا وارد منزل کنید آنها را ضدعفونی کنید -
 .بیندازید 

 .کرده اید، ضدعفونی کنیدپس از شستن دست ها، دسته شیر،دسته درب و هر آنچه را که قبل ازشستن دست ها لمس  -

ان بسـیار مهـم   با توجه به عفونی بودن کلیه زباله ها حتی در منازل ، خروج به موقع زباله از منزل و عـدم اسـتفاده از زبالـه هـا در بازیافـت در ایـن دور       -
 .است

میتوانیـد در منـزل اوقـات خـودرا بـا مطالعـه       است که قرنطینه خانگی در شرایطی که ویروس همه گیر شده و راه درمان خاصی نباشد بهترین راه حل  -
 .تا ویروس اجازه انتشار پیدا نکند. بگذرانید... کتاب، فیلم، بازي با کودکان  و

ولی پرسنل درمانی و پرستاري و دیگر کارکنان مراکز پـر  . و شستشوي مرتب دست کافی است. در زندگی روزمره نیازي به استفاده ازماسک نیست -
 .بایستی استفاده کنند ولی جایگزین بهداشت دست نیست.. بانکها ورفت و آمد مانند 

ولـی در امـاکن   . در بازه زمانی معین پنجره را باز کنید تـا در داخـل اتـاق تهویـه جریـان داشـته باشـد       .در منازل و اماکن از تهویه مناسب استفاده کنید -
 .همزمان با فن و پنکه استفاده شود

 .شود عفونی ضد باال به درصد 75 الکل با و تمیز وسایل امکان حد تا .... و خون فشار دستگاه مانند پزشکی وسایل از استفاده از پس -

 : راهکارهاي  محافظت فردي با شستشوي دست  
، در صورت در دسترس نبودن  آب ،   بطور صحیح و  ثانیه 40تا 30به مدت با آب و صابون  یکی از راههاي کاهش چرخه انتقال ویروس شستشوي دستها

  : در موارد زیر می باشدازژل هاي ضدعفونی کننده دست،  
  بعداز سرفه یا عطسه  -
  حین مراقبت از بیمار  -
  قبل و حین تهیه غذا ،قبل از غذا خوردن و پس از آن  -
  پس از تماس با حیوانات اهلی یا وحشی  -
 )زباله ( پس از تماس با مدفوع یا پسماند  -
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 :دستها مراحل شستشوصحیح 
 :شوند شسته زیر طریقه به ثانیه 20 مدت به صابون و گرم آب با باید دستها -

 کنید مرطوب دستها را -

 کنید استفاده مایع صابون از -

 لید بما به هم خوب را دستها کف -

 بشوئید را انگشتان -

 بشوئید را مچها -

 بشوئید را انگشتان بین -

 کنید آبکشی دستها -

 )است  تایید مورد نیز مصرف بار یک لهحو از استفاده( کنید خشک کاغذي دستمال با -

 ببندید دستمال همان با را آب شیر -

 بیندازید دار درب له زبا سطل در را دستمال -
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 : ماسک شرایط وزمان استفاده از 

. عمومی تاثیر بسیاري در کاهش زنجیره انتقال دارد ماسک توسط بیماران، کادر درمانی ویا هنگام ورود به اماکن از براساس مطالعات انجام شده استفاده
 .گردد رعایت نیز تنفسی بهداشت و دست حتما بهداشت باید. شود نمی محافظت باعث تنهایی به ولی استفاده از ماسک

 :شود می توصیه ماسک از استفاده موارد 
 .دارید( عطسه یا سرفه) تنفسی عالیم که زمانی -

 .کنید می مراقبت بیماري این به مبتال فرد از -

 .هستید بیماري این به مبتال -

  :انواع ماسکها و کاربردآن  
آنها با مـوادي طراحـی شـده انـد کـه مـی تواننـد ذرات بـزرگ،         . ا جراحی براي پوشاندن دهان و بینی شما در نظر گرفته شده استماسکهاي پزشکی ی

را مسدود کنند، همه این موارد ممکن است حاوي ویروس یا باکتري هایی باشد که براي شما مضر باشـد بـا ایـن حـال، ذرات کوچـک      ... ترشحات و 
  . انند به یک ماسک پزشکی نفوذ کنندممکن است هنوز هم بتو

این ماسکها بینی و دهان را می پوشانند اما به صورت نمی چسبند و در شرایط عمومی پزشکی استفاده  :ماسکهاي طبی معمولی دوالیه کشدار)الف
هوا، به طور مثال براي جلوگیري از سرفه و این ماسکها براي محافظت یکطرفه ، براي جلوگیري و ممانعت از خروج مایعات بدن و ورود به . می شوند

 .براي عموم به غیر کادر درمانی توصیه میشود. عطسه طراحی شده اند و در برابر خون مقاوم نیستند

  
 از ولـی  دارنـد  را سرماخورده افراد با نزدیک تماس احتمال که افرادسالمی در مناطق با خطر پایین شامل  داخل منزل ، کارکنان ادارات کم مراجعه،

 خـود  بینـی  و دهـان  معمولی، ماسک پوشیدن با است ممکن ندارند، اطمینان وي سرفه و عطسه درحین بیمار فرد توسط وبینی دهان پوشش رعایت

 ماسـک جراحـی   همـان  معـادل  طبـی  ماسـک . نماینـد  محافظـت  سـرماخوردگی  عالئم دچار فرد سمت از شده پرتاب آلوده ورودقطرات برابر در را

 .باشد  می معمولی

ایـن ماسـکها بیشـتر از    . نیـز در برابـر ذرات بـاکتري هـا مقـاوم هسـتند      % 95در برابر خون، ترشحات و حدود  :ماسک هاي جراحی سه الیه بند دار)ب
رهاي مفیـد را در  درحالیکه ماسکهاي فیلتر دار ایده آل هستند، ماسکهاي جراحی نیز هنوز هم برخی از کا. ماسک هاي معمولی به صورت می چسبند

طبق یـک مطالعـه ، مـا بـه     . آنها مانع از تماس هاي مکرر دستهاي ما با صورت به ویژه دهان و بینی می شوند. زمینه محافظت از ویروس انجام می دهند
ت خود منتقـل کنـیم،پس   بنابراین می توانیم عوامل میکروبزا را به دستها و سپس به صور.بار در ساعت صورت خود را لمس می کنیم 19طور متوسط 

  .استفاده از ماسک جراحی در این موارد مفید محسوب می شود
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  .استفاده از ماسکهاي بدون فیلتر بیش از دو ساعت پی در پی توصیه نمی شود

 زمـانی . بیماران داراي سرماخوردگی ،کادر پزشکی و درمانی،کارکنان ادارات پرمراجعه، افرادي که مراقب بیمار در منزل هسـتند  :ماسک جراحی )ج

 مطـب  یـا  درمـانی  بهداشتی مرکز به ورود از پیش وهمچنین )تاکسی یا عمومی نقلیه وسیله از استفاده صورت در مثالً( هستند شما اطراف سایرین که

 برایتـان  را تـنفس  کـه  صـورتی  در مـثالً ( اسـت  دشـوار  شـما  بـراي  جراحـی  ماسـک  پوشیدن اگر .جراحی بپوشید ماسک یک میشود توصیه پزشک،

 اسـتفاده  ماسک از میشوند شما اتاق خصوصی وارد که زمانی و باشند دیگري اتاق در میکنند زندگی شما با که افرادي میشود توصیه ، )دشوارمیکند

  .کنند

این ماسکها محکم هستند و به منظور پوشش دهی کامل صورت طراحی شده اند و کامالً بـه صـورت   :دار براي حفاظت فردي ماسک هاي فیلتر)د
بـه  . با فیلتر کردن هواي تنفس شده، براي حفاظت دو طرفه طراحی شده انـد و در برابرخـون، ترشـحات و ذرات غیرروغنی،مقـاوم هسـتند     . می چسبند

مـی باشـدکه     N95یک از انواع ماسـکها  .و برخی کامالً صورت را کاور می کنند پوشانندرخی نیمه صورت را می ب.صورت یکبار مصرف می باشند
، کارکنـان  بـوده  درمـانی  مراکـز  مخصـوص غیر مقاوم نسـبت بـه روغـن اسـت و     % 95میکرون با فیلتراسیون  0,3ماسک مناسب براي ذرات بزرگتر از 

 .کارکنان شاغل در ادارات پرمراجعه  استفاده میشوداورژانس ، مناطق پر رفت و آمد وشلوغ و 

  
 N95ماسک فیلتر دار 

  

  :تاریخ انقضا و عمر مفید استفاده از ماسک فیلتر دار 
  :تعویض شود  N95ساعت کاري باشد اما بطور کلی درسه حالت زیر باید ماسک فیلتر دار  8می تواند تا  N 95به طور عمومی مفید ماسک فیلتر دار 

اگر قالب کاسه اي شکل ماسک فرم خود را از دست داده باشد و روي صورتتان بطور کامل محکم نچسبد کـه باعـث نشـت هـواي بیـرون بـه درون        -
  . ماسک شود

  .اگر با وجود زدن ماسک روي صورت بوي دود وهواي آلوده از بیرون را احساس می کنید -
آغشته شدن بـه خون،ترشـحات و یـا    .ار روي سطح آن دیده شود که قابل تمیز شدن نباشنداگر فیلتر ماسک کثیف شده باشد و آلودگی ها گردو غب -

  . هر عامل عفونی دیگر از بیمار
  آسیب دیدن ماسک -
  افزایش قابل توجه مقاومت تنفسی -
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  :توصیه جدي
ماسک جهت افرادي که عالئم بیماري و یا  می تواند سبب بروز بیماریهاي جدي ریوي گردد، لذا استفاده از این N95ساعت مداوم از ماسک  4استفاده 

  .ارتباط نزدیک با شخص بیمار را ندارند توصیه نمی شود

  :N95تفاوت بین ماسک پزشکی و یک ماسک   
بـا امنیـت    N95 بر خالف ماسک هاي پزشکی ، ماسک. ذرات بسیار کوچک استفاده می شود% 95وسیله اي است که براي جلوگیري از  N95ماسک 

  . بیشتري روي صورت و پوست شما قرار می گیرد و قادر است ذرات موجود درهوا را فیلتر کند

 : ماسک نکات بهداشتی در استفاده از 

. ثانیـه بشـویید   20بایـد دسـتان خـود را حـداقل     . قبل از لمس ماسک تمیز، دستان خود را با آب و صابون کامالً بشـویید : دستان خود را تمیزکنید -
قبل از اینکه آن . همیشه از یک حوله کاغذي تمیز براي خشک کردن دستان خود استفاده کنید و سپس آن حوله کاغذي را درون سطل زباله بیندازید

             .   را دور بیندازید ممکن است بخواهید از آن حوله کاغذي استفاده کنید تا پس از شستن دستان خود، در را باز و بسته کنید

 

براي اینک ماسک تاحد ممکن به پوست شما نزدیک شود، قسمت باالي ماسک داراي لبه خمیـده امـا   : قسمت باالي ماسک را بدرستی تنظیم کنید -
قبل از استفاده از ماسک روي صورت خود اطمینان حاصل کنید کـه ایـن قسـمت بـه     . محکم خواهد بود که می تواند در اطراف بینی شما قرار گیرد

  . قرار دارد سمت باال
قسمت داخلی بیشتر ماسکهاي پزشکی به رنگ سفید است، در حالی که قسمت بیرونی : از طرف مناسب ماسک به سمت بیرون اطمینان حاصل کنید -

 .قبل از استفاده از ماسک بر روي صورت خود، اطمینان حاصل کنید که قسمت سفید ماسک به سمت صورت شما باشد. داراي نوعی رنگ است
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  انواع مختلف ماسک هاي براساس نوع بستن 

 
ماسـکها را فقـط یکبـار    . ماسک باید کامالً بر روي صورت کودکان قرار گیـرد . هرگز از ماسک مخصوص بزرگساالن براي کودکان استفاده نکنید -

  . استفاده کنید

  : روش صحیح برداشتن ماسک
 . قبل از برداشتن ماسک دستهایتان را بشویید -

 . دبراي برداشتن ماسک از بندهاي آن کمک بگیرید و به قسمت جلویی و فیلتر آن دست نزنید چرا که امکان انتقال آلودگی به بدن شما وجود دار -

بنـابراین وقتـی ماسـک را جـدا کردیـد فـوراً آن را درون سـطل زبالـه         . ماسکهاي پزشکی طور طراحی شده اند که فقط یکبـار قابـل اسـتفاده هسـتند     -
 . اریدبگذ

در یک محیط غیـر  . در محیطهاي پزشکی احتماالً سطل زباله مخصوص براي وسایل بیوشیمیایی مانند ماسکهاي استفاده شده و دستکش وجود دارد -
کیسـه پالسـتیکی را گـره بزنیـد و سـپس کیسـه       . پزشکی که ماسک می تواند آلوده باشد، ماسک را به تنهایی درون یک کیسه پالستیکی قراردهیـد 

  . ستیکی را درون سطل زباله بیندازیدپال
  .پس از برداشتن و دور انداختن ماسک دوباره دستهایتان را بشویید تا آلودگی منتقل شده به دستهایتان را از بین ببرد -

 توصیه به سایرین انتقال میزان کاهش براي اند، شده تنفسی عالئم دچار که افرادي تمام براي ماسک از استفاده که است بدیهی
  .شود می

  : ابتالبه کورونا  از پیشگیري در مراقبت مادران باردار جهت قابل توجه  نکات 
به این منظور اسامی مراجعین به ویـژه مـادران بـاردار از    . بهداشت خودداري شود از تجمع مراجعین به خصوص مادران باردار به پایگاه سالمت، خانه -

زمان و ساعت مشخصی براي مراجعه آنان تعیین و از طریـق تلفـن یـا پیامـک اطـالع رسـانی       . لیست پی گیري سامانه هاي الکترونیکی استخراج شود
 . شود

  . عالئم تنفسی یا تب استعالم گردد / ، بایستی از ایشان در مورد حرکات جنین  در موارد عدم تمایل مادران باردار به حضور جهت مراقبتها -
  :یا خانه بهداشت  با تب حتماً به پزشک مرکز ارجاع شود  در صورت مراجعه مادر به پایگاه سالمت -
مایتی و عالمتـی ماننـد اسـتراحت در    پزشک مرکز پس از معاینه مادر تب دار در صورت نداشتن عالئم تنگی نفس و مشکالت تنفسی با درمانهاي ح -

 .منزل، مصرف مایعات فراوان و مسکن هاي تب بر انجام شود

 .تماس گرفته شود  115در صورت نیاز به اعزام به بیمارستان ، ضمن هماهنگی با رابط پرخطر حوزه ي معاونت درمان، با  -

 .، و نظارت بر روند اجرایی بستري و درمان  مادران می باشند رابطین  پرخطر درمان بر اساس شرح وظایف ،  مسئول تعیین مسیر اعزام -
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 :شود رعایت کشوري عمل دستور مطابق ویروس به ابتال از پیشگیري براي ایمنی نکات
 رعایت مانند خدمت دهندگان ارائه ایمنی حفاظت،  سایرین از جداي سالم باردار مادران معمول مراقبت جهت الزم امکانات با مناسب محل تامین

  .شود رعایت ... و دستها شستشوي ماسک، از استفاده مراجعین، از متر 1 حداقل

 : به زنان باردار اصول پیشگیري زیر را آموزش دهید
 .خونسردي و آرامش خود را حفظ کنید -

 . کنید و سپس با حوله کاغذي یکبارمصرف ویا حوله شخصی خشک کنید شستشو صابون و آب از استفاده با را خود دستهاي مرتب -

 .بپرهیزید خود دهان و بینی چشم، به آلوده دست تماس از -

 .تا حد امکان خروج از منزل را محدود نمایید -

  .نمایید ماسک استفاده به سایر افراد  بیمارخانواده و در هنگام خروج از منزل، از نزدیک شدن هنگام -
 .کنید خودداري دارد سرفه و تب که کسی هر با نزدیک تماس از -

 .تا حد امکان از مراجعات غیرضروري به مراکز بهداشتی و درمانی اجتناب کنید -

 .براي دریافت آموزشها و توصیه هاي الزم  بصورت تلفنی با پزشک و ماما در تماس باشید -

ه به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی در مورد ساعت مراجعه از  پزشک و ماما  در موارد ضرورت دریافت مراقبتها بصورت حضوري ، قبل از مراجع -
 .کسب تکلیف کنید

از سایر اعضاي خانواده ...) دریافت مکمل، ارائه گزارش اقدامات پاراکلینیک و (در مورد مراجعات غیرضرور به مراکز خدمات بهداشتی و  درمانی  -
 .و یا دوستان کمک بگیرید

 .از منزل ترجیحاً از وسیله نقلیه شخصی استفاده نماییددر هنگام خروج  -

  . شوند نگهداري احتیاط با باید خام اندامهاي حیوانی یا شیر خام، گوشت .کنید اجتناب نشده پخته یا خام حیوانی محصوالت ازمصرف -
 .اجتناب کنید آلودگی غذا شده براي جلوگیري از پخته غذاهاي تماس محصوالت حیوانی خام با از -

 :مشکوك و محتمل قطعی، مورد شیرده مادران در شیرخوار و نوزاد مراقبت بالینی راهنماي 
COVI انتقال محدودي مطالعات .است محتمل غیر جفت طریق از عمودي طور به یا مادر شیر طریق از D 19گرفتـه  انجـام  گذشـته  مـاه  دو طی در که 

 نظیـر  مشابه هاي ویروس روي بر که مطالعاتی اساس بر چنین هم .ندارد مبتال،وجود مادران از شده متولد نوزادان بندناف خون در که است داده نشان

COVI مرس و سارس D 19سـایر  آنفلـوانزا و  بـه  شـبیه  فـرد  به فرد انتقال .است نشده یافت مادر شیر در ها ویروس این دهد می نشان است شده انجام 

  .دارد وجود مبتال فرد عطسه یا درسرفه که شود می ایجاد تنفسی قطرات طریق از عمدتاً ،)سارس و مرس نظیر( تنفسی زاي بیماري عوامل

 :شیرخوار و مادر تماس)1
  :شود رعایت زیر موارد است الزم نوزاد، به مادر از ویروس انتقال خطر کاهش براي مشکوك، یا محتمل قطعی، ابتالي با مادران در
  .آید عمل به مشکوك ممانعت یا محتمل قطعی، مبتالي مادر و شده متولد تازه نوزاد بین پوست با پوست تماس برقراري از -
 آنهـا  درباره مشکوك موارد به مربوط مالحظات و تلقی مشکوك آید، باید می دنیا به  قطعی ابتالي با مادر شیرخواري که از هرنوزاد و همچنین -

  .شوند قرنطینه هفته 2 باید شیرخواران /این نوزادان .گردد رعایت
 نگهـداري  سـالم  همـراه  توسـط  دیگـري  دراتـاق  و شود جدا وي از طورموقت به باید نوزاد باشد، ابتال به مشکوك یا محتمل مادر که صورتی در -

  .شود
 .شود داده توضیح مادر براي باید موقت جدایی این فواید و خطرات -
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 یـک  و باشد داشته فاصله متر دو مادر از حداقل باید نوزاد نباشد پذیر امکان دالیلی به دیگر تاقا در نوزاد دادن قرار و جداسازي که صورتی در -

 .شود داده نوزاد قرار و مادر بین پایین تا سقف از پرده

 مراقبـت  کـه  باشـد  داشـته  دیـده  آمـوزش  سالم همراه یک مادر است بهتر یابد تداوم باید مادر ابتالي احتمال یا شک هرگونه رفع زمان تا جدایی -

 در و مـایع  صـابون  و آب با دست ها مکرر شوي و شست مانند( پیشگیرانه و فردي بهداشت اصول باید، همراه .دهد انجام را نوزاد به مربوط هاي

 .نماید رعایت را )... و ماسک زدن الکل، درصد60 حداقل پایه با کننده ضدعفونی مواد صابون نبودن صورت

 .پذیرد صورت بخش کارکنان توسط باید نوزادي هاي مراقبت همراه، حضور امکان عدم صورت در -

 لمـس  از قبـل  هـا  دسـت  شسـتن  جملـه  از( شـیرخوار  بـه  ویـروس  انتقـال  از پیشـگیري  براي را احتیاطی اقدامات نوزاد، از مراقبت هنگام باید مادر -

  .نماید رعایت ...) و صورت ماسک پوشیدن و شیرخوار

 :مادر شیر با تغذیه)2
 انجـام  شیرمصـنوعی  یا )شیر بانک در ذخیره شده( انسانی شیر با شیرخوار تغذیه موقت، طور به است، بد قطعی تشخیص با مادر عمومی حال اگر -

 .گیرد قرار استفاده مورد و ذخیره دوشیده، اصول بهداشتی رعایت با شیرمادر باید عمومی، حال بهبود با .گیرد

 اسـتفاده  بـا  را خـود  شیر باید مادر کار براي این .گیرد انجام مادر شده دوشیده شیر با تغذیه است، خوب قطعی تشخیص با مادر عمومی حال اگر -

 نوبـت  هـر  از بعد .بشوید شیر سازي ذخیره ظرف یا پمپ قسمت هر لمس از را قبل خود هاي دست باید مادر .بدوشد برقی یا دستی شیردوش از

 مـدارس،  و جمعیت، خـانواده  سالمت دفتر شیردوش دستورعمل طبق باید بوده تماس در مادر دست و پستان با که اجزا شیردوش تمام شیردوشی

 .شود ضدعفونی یا شسته

 .ندارد منعی مادر پستان از بهداشتی اصول رعایت با محتمل / مشکوك مورد مادر شیرخوار تغذیه -

  : اصول پیشگیري در بیماران مزمن و خاص 
 : کورونا ابتالبه  از پیشگیري دیابتی جهت بیماران بهداشتی نکات )1

 :کنید مراجعه درمانی بهداشتی و مراکز به "سریعا داشتید را زیر عالئم که صورتی در 

 38 از بـیش  شـما  بـدن  دمـاي  کیلـو،  2 وزن کاهش شدید، استفراغ و اسهال .بخورید غذا توانید نمی عادي طور به که نحوي به زیاد ناخوشی احساس -
mgd60از کمتر شما خون قند گیجی، یا آلودگی خواب احساس مشکل، تنفس بیشتر، سانتیگرادیا درجه /mgdاز یا بیش /  باال خون قند عالیم ، 300 

   .باشید تعادل داشته عدم یا اسیدي تنفس بوي دهان، خشکی مثل
جهـت   را سـرفه   و عطسـه  هنگـام  کاغـذي  دسـتمال  از اسـتفاده  ، تنفسـی  رعایت آداب مایع، صابون و آب با ها دست شستن قبیل از بهداشتی موازین -

 .نمایید رعایت عفونت از پیشگیري

 .محدود نمایید را شلوغ اماکن در حضور و ضروري غیر سفرهاي امکان حد تا -

 :کورونا عروقی به  و قلبی بیماران ابتالي از پیشگیري جهت بهداشتی نکات)2
 .منزل دارید دارو در هفته 2 مدت به شوید حداقل مطمئن -

 .نکنید قطع تنفسی عفونت یا به آنفلوانزا ابتال صورت در خصوص به پزشک مشورت بدون را خود داروهاي -

 .دهید اطالع معالج پزشک به را آن ، تغییرات هرگونه صورت در و باشید آگاه خود تنفسی ازتغییرات -

جهـت   را سـرفه   و عطسـه  هنگـام  کاغـذي  دسـتمال  از اسـتفاده  ، تنفسـی  رعایت آداب مایع، صابون و آب با ها دست شستن قبیل از بهداشتی موازین -
 .نمایید رعایت عفونت از پیشگیري

 .محدود نمایید را شلوغ اماکن در حضور و ضروري غیر سفرهاي امکان حد تا -
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 .اگر در هنگام زدن ماسک احساس ناراحتی یا نفس تنگی کردید حتما از پزشک متخصص خود راهنمایی بگیرید -

 :آنها خانواده و آسم به مبتال افراد به بهداشتی هاي توصیه )3
 و بینـی  دهـان،  بـه  نـزدن  دسـت  سـرفه،  و عطسـه  هنگام کاغذي ازدستمال استفاده مایع، صابون و آب با ها دست شستن قبیل از بهداشتی موازین کلیه -

  .نمایید رعایت را...  و آلوده هاي با دست ها چشم

 .کنید دریافت آنفلوانزا درمان و آسم کنترل براي را الزم دستورات دارویی و کرده مراجعه معالج پزشک به آنفلوانزا عالیم داشتن صورت در -

 گرفتـه  معـالج  پزشک از را...  و آسمی حمله در شدید مواقع در کنترل آسم چگونگی مصرف، زمان دارو، مقدار دارو، نوع شامل آسم کنترل برنامه -
  .باشید خود داشته نزد و

 بـه  صـحیح  نحو به را آن اجراي توانایی کودکتان شوید مطمئن و معالج گرفته پزشک از را او آسم کنترل برنامه دارد، آسم فرزندتان که صورتی در -
 .باشد داشته آسمی حمالت خصوص هنگام

  .باشند داشته اطالع آن اجراي نحوه و آسم برنامه کنترل از بایستی دارند نقش کودکتان از مراقبت در نحوي به که افرادي تمام -
  
  
  

  
  

 : از عبارتند است زیاد بین آنها در آن، عوارض و آنفلوانزا به ابتال احتمال که ناتوان افراد از گروهی )4
 .نمی باشند خود از مراقبت به قادر و دارند حرکتی محدودیت که افرادي -

 ازدسـتمال  اسـتفاده )  تنفسـی  آداب رعایـت  دستها، شستن مثل( کننده رفتارهاي پیشگیري انجام توانایی و دارند فراوان یادگیري مشکالت که افرادي -
 .ندارند را...  و سرفه و عطسه هنگام به کاغذي

 .نیستند خود در بیماري عالیم تشخیص به قادر که افرادي -

 .نمی باشند سالمت و بیماري نظر از خود ارزیابی به قادر که افرادي  -

 :و سنی در دوران اپیدمی کروناچگونگی ارایه خدمات جاري به گروه هاي هدف )5
coviنظر به لزوم آمادگی همه جانبه نظام ارایه خدمات بهداشتی در شرایط همه گیري آلودگی به   d19  و لزوم کاهش تردد افراد در مراکز بهداشتی و

در این راستا تغییرات مورد نیاز و پیشنهادي ارایه خدمات سالمت به شرح . درمانی تا حد ممکن، اعمال تغییرات در ارایه خدمات جاري ضروري است
 :زیر توصیه می گردد

 . ویروس و تشخیص و درمان و تریاژ این افراد در اولویت اصلی استکنندگان داراي عالیم مشکوك به کرونا  ارایه خدمات مربوط به مراجعه -

 در صورت مراجعه گیرندگان خدمت، خدمات مورد نیاز همانند گذشته و با رعایت اصول پیشگیري از انتقال ویـروس و بیمـاري کرونـا ارایـه خواهـد      -
 .شد

 . پیشگیري از انتقال ویروس و بیماري کرونا از اهمیت ویژه برخوردار استدر هر مراجعه به واحدهاي ارایه خدمت و به هر دلیل، ارایه آموزش هاي  -

  .از هرگونه ارایه خدمات فعال و فراخوان براي مراجعه به واحد ارایه خدمت پرهیز شود -
پزشـک بـا رعایـت احتیـاط     با توجه به چهار نکته پیشگفته، در مراقبت هاي کودکان انجام مراقبت ها فقط در زمان هاي واکسیناسیون و اولـین ویزیـت    -

 .هاي الزم صورت گیرد

م نیاز بـه  خدمات مراقبت ممتد براي بیماران مزمن نظیر فشار خون باال، دیابت، دیس لیپیدمی، از طریق تلفن انجام و در صورت نبودن مشکل حاد یا عد -
 .تمدید نسخه، از فراخوان فرد به واحد ارایه خدمت پرهیز شود

 .رداخت به ارایه کنندگان خدمت برمبناي سرانه استدر دوره اپیدمی کرونا، پ -
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 :کنترل بهداشتی در مراکز آموزشی ، اماکن و جامعه  مداخله اي اقدامات 
  

 . تنفسی هاي بیماري مقابل در محافظت چگونگی زمینه در مربیان و سایرکارکنان اولیا، آموزان، دانشجویان، دانش آموزش -

  خانوارها  آموزش جهت و رابطین سالمت سفیران ظرفیت از استفاده   -

 احتیاطـات  روز پس از بهبودي و آموزش رعایـت  14تب و  ازقطع بعد تا بیماري عالیم بروز هنگام منزل در بیمار کارکنان  اقامت براي هماهنگی -

 و مخاط ترشحات، با تماس از منظورپیشگیريبه  فردي ، حفاظت وسایل از استفاده دست، بهداشت شامل منزل در بستري بیماران براي استاندارد
  .الزامی است بیمار استفاده مورد ملحفه بهداشت و تمیزکردن تنفسی، آداب پسماندها، و سطوح بهداشت دیده بیماران، آسیب پوست

  سالم  افراد با بیمار معلمان، ،کارمندان جایگزینی براي ریزي آموزش و برنامه -
 از اسـتفاده  بـا  سـرفه  و عطسـه  هنگـام  در بینـی  و دهـان  پوشـاندن (تنفسـی  آداب رعایـت  به کارکنان و آموزان دانشجویان ،دانش ترغیب و تشویق -

 )... و بینی و دهان پوشاندن به منظور دستمال نبود هنگام در آرنج چین از استفاده آن، بهداشتی دفع و دستمال کاغذي

  )..و مایع صابون کاغذي، حوله کاغذي، دستمال( کافی میزان به نظافتی و بهداشتی تجهیزات و وسایل تشویق مدیران مدارس به تامین -
  ثانیه 40 تا 30 مدت حداقل به صحیح به طور صابون و آب با دستها مداوم شستشوي به کارکنان و آموزان دانش ترغیب دانشجویان، و تشویق -
  هنگام بیماري  در دهان و بینی ها، چشم به زدن دست عدم زمینه در کارکنان و آموزان دانشجویان ، دانش ترغیب و تشویق -

 بهداشتی  کارشناس نظارت و هماهنگی با آموزشی اماکن در توقف و تردد محلهاي گندزدایی و آموزش و برنامه ریزي ضدعفونی -

 بیماران فوري ارجاع موارد بیماري، ازنظر پرخطر گروههاي بیماري، وخامت هشداردهنده عالیم بیماري، عالیم زمینه در آگاهی افزایش -

"مدرسـه  تعیـین محـل در   یـا  محـل  جانمـایی (کننـد   مراجعه پزشک یا منزل به که زمانی تا سایرین از ربیما افراد کنترل و جداسازي -  تحـت  اتـاق )

 "مراقبت

 بـه  پـرورش  و آمـوزش  طریـق  آموزشی از اماکن در طغیان وقوع یا و مشکوك موارد گزارش به مربوط واطالعات ها داده دقیق و موقع به تبادل -

  .است بهداشتی الزامی رخداد موقع به ارزیابی و بررسی منظور به شهرستان بهداشت مرکز

  

 :شدید مبتال آنفلوانزا شبه به بیماري...  و اي تغذیه ، بهداشتی مسائل همه رعایت وجود با اگر 
 .نمایید بیشترمصرف گیاهی هاي کرده دم رقیق، سوپ چاي، مانند گرم مایعات -

 .کنید استفاده لیموترش قارچ، پیاز، کرفس، هویج، شده مثل خرد سبزیجات انواع و ماهی و جوجه از سوپ تهیه در است بهتر -

 .نمایید وعده مصرف 6 یا 5 در را غذایی مواد است بهتر اشتهایی، بی صورت در -

 

 :بیماري به مشکوك شناسایی افراد   
 بیمـاري وي  عالیم توجیه براي دیگري عامل بیماریزاي و بوده دربیمارستان بستري نیازمند نفس تنگی و سرفه تب، دلیل به که است فردي
 :است دارا را زیر موارد از یکی حداقل و ندارد وجود

 بیماري عالمت دار و قطعی مورد با نزدیک تماس -

 )قطعی/محتمل(ویروس کورونا از ناشی عفونت به مبتال بیمار از مستقیم مراقبت -
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 :با بیمار نزدیک تماستعریف  
 بیمار با بیمارستانی تماس -

 مشترك بسته فضاي در ویروس کورونا به مبتال بیمار با شغلی هرتماس یا ویروس کورونا به مبتال فرد با بودن همکالس یا بودن همکار -

 نقلیه مشترك وسیله یک در ویروس کورونا به مبتال فرد با بودن همسفر -

 

 : در مورد بیماران 3و 2مدیریت ارجاع به سطح  
و یـا   115دانشـگاه بـا شـماره     EOCواحـد   بـا  مرکـز  پزشـک  سـالمت  جـامع  خـدمات  مراکز به بیمارستان در بستري نیازمند بیمار مراجعه صورت در -

 بیمارسـتان اعـزام   به بیمار انتقال جهت ویژه آمبوالنس اعزام، اندیکاسیون وجود و تلفنی مشاور پزشک تایید از پس و گرفته تماس 55432040-031
  .تلفنی در خصوص اعزام به بیمارستان، اطمینانی در این مورد به بیمار و یا اطرافیان او داده نشود مشاور بنابراین الزم است قبل از تایید پزشک .گردد

رت گرفته و فرم هاي مراقبت تکمیـل گردنـد و در صـورتی کـه     روز صو 14در موارد مشکوك سرپایی بایستی پیگیري روزانه بیمار و اطرافیان او تا  -
 .گزارش گردد 031-55420021و  55420020اطرافیان نیز عالمت دار شدند موارد به واحد واگیر با شماره تماس 

 بـا  بیمـار  اعزام ندیکاسیونا 15/11/98پ مورخ /10687/7/29، ابالغ شده به شماره 98مطابق با دستورالعمل کشوري مقابله با کورونا ویرایش بهمن  -
  : آمبوالنس بشرح ذیل می باشد

 یـا  اي دنـده  بـین  هـاي  فرورفتگـی عضـله   یـا  ،)بـالغین  در دقیقـه  در تا 24 از بیش( تنفس تعداد افزایش یا نفس تنگی با همراه سرفه، ، تب عالئم بروز -
 تبعـه  یـا  و مـورد  حسـب ) دیسپچ( تلفنی مشاور پزشک یا نظر تکنسین بالینی قضاوت خونی، خلط یا) استریدور( صدادار تنفس یا سوپراکالویکوالر،

 .باشد شده کشور وارد ثالث کشور طریق از یا مستقیما بیماري به اخیر منتهی روزهاي طی چین کشور از که موردي یا چین کشور
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   کورونا فلوچارت پذیرش وارجاع بیماران مبتال به ویروس 

     



٢١ 

 

 : بیماري درمان 
 تـاثیري  ماننـد سـایر بیماریهـاي ویروسـی     ویـروس  بـرروي ایـن   ها بیوتیک آنتی جدید  یافت نشده و مصرف درمانی براي کورونا ویروستاکنون  -

  .است نشده ساخته ویروس ها از دسته این واکسن موءثر براي تاکنون.ندارد

  :جدید کوروناویروس نظر از تشخیصی تست انجام فرایند)1
 .میشود بهداشت انجام وزارت تأیید مورد تشخیصی مرکز دو در ویروس این نظر از آزمایشگاهی تست ، حاضر حال در -

 در اپیـدمی  بـه  پاسخ مرکزهدایت عملیات به را مورد فوراً ، گیرند می نظر تحت را مشکوك بیمار یک استان/شهرستان بهداشت مرکز که زمانی -

Publ بهداشت وزارت i c Heal t hEOC(  بیمـار  از گیري نمونه آیا شود مشخص تا گزارش میکنند واگیر بیمایهاي مدیریت مرکز در مستقر (  

 انتقـال  و مناسـب  شـرایط  در نمونـه  قـراردادن  گیـري،  نمونـه  اسـتان /بهداشت شهرسـتان  مرکز ستادي، مرکز آن راهنمایی با .خیر یا دارد ضرورت

 .دارد جریان نیز تعطیالت یا اداري ساعات از خارج در امر این .میدهند انجام شده را تعیین هاي آزمایشگاه به نمونه صحیح

 :منزل  مراقبت از بیمار در هاي توصیه)2
 .دهید قرار مناسب تهویه با و جداگانه یک اتاق در را بیمار -

 .کنید حفظ خانوار بیمار افراد سایرمتر با 2 - 1حداقل فاصله -

 .نماید استفادهماسک  از کودك بیمار باید به نزدیک شدن هنگام مادر -

 آشـپزخانه،  مثـال  عنـوان  بـه ( مشـترك  فضـاهاي  کـه  شـود  اطمینان حاصل .شود رسانده حداقل به مشترك فضاي و محدود بیمار جابجایی و تردد -

 ).شود داشته نگه باز ها پنجره مثال عنوان به( میگردند تهویه خوبی به )حمام

 یـا  لمـس  استفاده ازماسـک نبایـد   حین رد. نماید ازماسک جراحی استفاده باید قراردارد، اتاق یکرد بیمار با که زمانی بیمار از کننده مراقبت فرد -

 ماسـک انجـام   ازبرداشـتن  رعایت بهداشت دست بعـد  و رددگ دفع و آوري جمع به طورمناسب بهداشتی شرایط با استفاده،زشود و پس ا دستکاري

  .گیرد

 نیسـت  دردسترس حوله کاغذيو اگرشود  استفاده صرفم یکبار کاغذي هاي حوله دست ازبراي خشک کردن  صابون، و آب از استفاده پس از -

 .جایگزین کنید را آنها خیس شدن از بعد حتماً اما کنید استفاده پارچه اي اختصاصی هاي حوله از

 یا سرفه هنگام در بینی و دهان پوشاندن بصورت بهداشت تنفسی .رعایت شود بیمار خصوص افراد در ویژه به اوقات همه در باید تنفسی بهداشت -

 .گردد باید رعایت بهداشت دست نیز آن دنبال به شودکه می انجام امثالهم و اي پارچه ماسکهاي هاي طبی، ماسک از استفاده با عطسه

 شسـته  مناسـب  روش بـه  یـا  و گـردد  دفع و آوري مناسب جمع روش به استفاده از بعد بینی و دهان پوشاندن براي قرارگرفته استفاده مورد وسایل -

   ) .شود شسته آب و شوینده مواد یا معمولی صابون از با استفاده ها دستمال مثال، عنوان به( شود
   .تنفس خودداري کنید یا دهان خصوص ترشحات به بدن، مایعات با تماس مستقیم از -
تـنفس   یـا  بهداشـت دهـان   بـراي  ماسـک  و ترشحات تنفسی بیمـار و مدفوع  و هنگام تماس با ادرار، دست بهداشت براي مصرف یکبار دستکش از -

  .رعایت کنیددستکش  برداشتن بعداز حتی قبل و بهداشت دست را. استفاده شود
 پسـماندهاي  سـایر  بـا  دفـع  از قبل بیمار از مراقبت فرایند حین انجام در یا بیمار توسط شده تولید سایرپسماندهاي و ماسکها ها، حوله ها، دستکش -

 .گردند آوري جمع بیمار اتاق در )پدالی ترجیحاً(ظرف دربدار یک در باید خانگی

 ترشـحات  بـا  آلـودگی  از اجتنـاب  منظور به(سیگار مشترك مشترك، غذایی ظروف از استفاده از بایستی و ستا ضروري فردي بهداشت رعایت -

  .شود هاي مشترك اجتناب ملحفه یا و حوله ،)بیمار فرد دهانی

 .شود می توصیه ظرفشوئی مایع و آب با بیمار غذایی ظروف شستشوي -

 .شود گندزدایی ژاول به روش گفته شده فوق آب عفونی ضد محلول با بیمار تماس مورد سطوح روزانه طور به -
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  .شود زدایی گند)  وایتکس% ( 1رقیق ژاول آب عفونی ضد محلول با روزانه بیمار استفاده مورد روشویی و توالت -
 .شود شسته درجه 90تا  60 آب در لباسشویی ماشین از استفاده با بیمار استفاده مورد هاي ملحفه و حوله البسه، -

 .شود بیمار خودداري هاي ملحفه و البسه تکاندن از کننده، آلوده ریز ذرات ایجاد احتمال دلیل به -

 بیمـاري  انتقـال  از تـاکنون گزارشـی   اگرچـه  .نمائیـد  خـودداري  حیوانـات  سـایر  و خـانگی  حیوانـات  بـه  زدن دسـت  از هسـتید  بیمـار  کـه  زمـانی  -

 و شـده  حیوانـات  در بیماري سبب میتوانند که دارد کوروناویروس وجود نوع چندین اما ، ندارد وجود حیوانات به انسان از جدید کوروناویروس
 تمـاس  از بایـد  بـه کورونـاویروس   مبـتال  افراد آید، بدست مورد این در دقیقی که اطالعات زمانی تا .شوند منتقل انسان و حیوانات سایر به آنها از

و  .نماینـد  اسـتفاده  جراحـی  ماسـک  از بایـد  کنند، مراقبت آنها از یا باشند حیوانات به نزدیک الزمست اگر و خودداري نموده حیوانات با نزدیک
 .پس از دست زدن به حیوانات دستهاي خودرا کامل شستشو و ضدعفونی کنید

  : منزل در اختیاري جداسازي خاتمه)3
 تصمیم .یابد کاهش افراد سایر به انتقال که خطر زمانی تا بمانند منزل در باید است شده قطعی 2019 جدید ویروسکورونا  به آنها ابتالء که بیمارانی

بیمـاري   ایـن  خصـوص  در فعلـی  اطالعـات  .میگردد اتخاذ استان/شهرستان بهداشت مرکز مشورت با و موردي بصورت منزل در اقامت دوره خاتمه به
 کورونـاویروس  گیـري  کنتـرل همـه   از ناشی تجربیات از حاصله احتیاطی اقدام یک منزل در اختیاري اقامت و جداسازي بنابراین محدود است جدید

   .استمرس وسارس   مثل قبلی هاي
  

  : راهکارهاي  محافظت از دیگران در مقابل بیماري )4
  .تب و سرفه هستید از ارتباط نزدیک با دیگران بپرهیزید زمانیکه داراي عالئم -
  .از انداختن آب دهان در معابر عمومی خودداري  کنید -
 . اگر داراي عالئم تب و سرفه ، تنگی نفس هستید به پزشک مراجعه کنید -

 

 :بگیرید تماس ایشان با ترجیحاً ، پزشک ویزیت از قبل)5
 کمـک  وي همکـاران  یـا  پزشک به این موضوع .نمائید مطع جدید کوروناویروس به خود ابتالء احتمال از را ایشان دارید، پزشک مالقات وقت اگر

 گردد فراهم شما براي ویژه انتظار اتاق مثالً( نمایند فراهم را پرسنل و بیماران باسایر شما نزدیک تماس از ممانعت براي الزم احتیاطی اقدامات میکند

  ).نمایند مطلع الزم احتیاطی موازین ازاتخاذ را درمانی کادر و
  

 :بگیرید نظر تحت را خود بیماري عالئم 
 مراجعـه  پزشـک  بـه  فـوراً )اسـت  شـده  سرفه اضـافه  و تب عالئم به نفس تنگی نظیر تنفس دشواري عالئم مثالً( است شدن بدتر حال در شما عالئم اگر

 مرکـز  بـه  شـدن  وارد از قبـل . نمائیـد  مطلـع  2019 جدیـد  ویروسکورونا  شک با نظربودن تحت یا ابتالء از را وي پزشک ویزیت از قبل مجدداً. کنید

 سـایر  تمـاس نزدیـک   یا ابتالء از تا میکند کمک درمانی خدمات کنندگان ارائه به اقدامات این. بپوشید جراحی ماسک یک مطب، یا درمانی بهداشتی

 کـه  بیمـارانی )تلفنـی  گزارشدهی( نماید مطلع تلفن با را استان/بهداشت شهرستان مرکز مواقع این در دارد وظیفه پزشک. نمایند پیشگیري شما با بیماران

 مراجعـه  حـین  یـا  مرکـز بهداشـت   تلفنی تماسهاي در بطوردقیق خود عالئم روند پیگیري در باید. اند قرارگرفته یاخودمراقبتی بهداشت مرکز نظر تحت

  .فلوچارت پذیرش وارجاع بیماران در شکل زیر می باشد .نمایند همکاري درمانی بهداشتی کارشناسان
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 :بیماران براي کادر بهداشتی و درمانی، درتماس با مراجعین و استاندارد رعایت احتیاطات 
 نگـه  وتمیـز  سـالمت  پسـماندها،  ایمـن  مـدیریت  تیز، اشیا نوك و سوزن با آسیب از پیشگیري دست، و تنفسی بهداشت شامل استاندارد احتیاطات -

 توسـط  خطـر بـالینی   ارزیـابی  اسـاس  بـر  مـی باشـد کـه    فـردي  حفاظـت  وسـایل  از اسـتفاده  بیمـار،  ملحفـه  و سازي وسایل استریل و محیط داشتن

 :کنیدکه  حاصل درمانی اطمینان بهداشتی وکادر

 .پوشانند می عطسه یا هنگام سرفه و یا ماسک در  دستمال با یک خود را دهان و بینی جدید کورونا ویروس بیماران مبتال به همه -

 .گردد می ماسک توصیه  استفاده از  nCoV – 2019 عفونت به مشکوك بیماران به انتظار عمومی هاي مکان در  -

  .رعایت گردد بهداشت دست تنفسی ترشحات تماس با از بعد -
 بعـد  یا گندزدایی، سازي پاك روش هرگونه انجام از قبل بیمار، با تماس از قبل بهداشت دست رعایت بایستی درمانیو  بهداشتی مراکز کارکنان -

 .نمایند رعایت می بابیماررا تماس از پس و بدن مایعات معرض در قرارگرفتن از

 وضـوح  بـه  دسـتها  استفاده از محلولهاي بـا پایـه الکلـی انجـام ودر صـورتیکه آلـودگی       یا و صابون و آببا  دست تمیزکردن شامل دست بهداشت -

و   صـابون شسـته   و آب ابتـدا بـا   باید باشد مشاهده قابل دست آلودگی اگر.شود داده می ترجیح استفاده از محلولهاي با پایه الکلی نگردد، مشاهده
  .سپس ضدعفونی شود

 منـابع  بـه  فـردي  حفاظـت  وسایل و اثربخشی .کند می هاکمک پاتوژن شیوع کاهش به فردي حفاظت وسایل از مداوم و صحیح ، منطقی استفاده -

 .دارد فردي مناسب بستگی رفتار بهداشت مناسب و کارکنان، کافی،آموزش

شـوینده   مـواد  و آب بـا  سـطوح  کامـل  کـردن  تمیـز  .اسـت  مهـم  و صـحیح  مـداوم  طـور  بـه  محیط گندزدایی و کردن تمیز هاي روش از اطمینان  -
 .است وکافی مؤثر روشهاي از )و وایتکس  سدیم هیپوکلریت مانند( معمولی گندزداي مواد از استفاده همراه با  ) ..دترجنتها مانند ریکا، تایدو(

 
 .گردند ایمن ضدعفونی هاي روش با مطابق باید پزشکی پسماندهاي و غذایی مواد ظروف پزشکی، تجهیزات و ها دستگاه  -

 .شوند بندي گروه هم با باید هستند   nCoVبه آلودگی مشکوك به که بیمارانی مجزا، هاي اتاق وجود عدم صورت در -

 .باشند داشته فاصله هم از متر -21هستند باید حداقل  nCov عفونت به مظنون اینکه از نظر صرف بیماران تختخواب -

  .کنند ماسک استفاده از باید مراقبت کننده ها  -
 .شود جلوگیري غشاهاي مخاطی آلودگی از تا نمایند استفاده صورت حفاظ و چشم محافظ از باید مراقبت کننده ها  -

  .کنند استفاده بلند آستین داراي و غیراستریل و لباس تمیز از باید افراد مراقبت کننده از بیمار  -
 لزومـی  روزمـره  مراقبـت  حـین  در وپیش بنـد  یکسره لباس چکمه، از استفاده .دنماین استفاده دستکش از باید همچنین افراد مراقبت کننده از بیمار -

 .ندارد

 .رعایت گردد و بهداشت دست نیز دفع صحیح نحو به شده استفاده حفاظتی وسایل کلیه بیمار، از مراقبت از بعد -

 بـه  اگرنیـاز .قرارگیـرد  اسـتفاده  مـورد  اختصاصـی  بصـورت  یا و بوده مصرف بایدیا یکبار )ها دماسنج و فشارسنج ها مثال عنوان به(تجهیزات بیمار  -

 مثـال  عنوان به(کنند وگندزدایی تمیزکرده را آن جداگانه هربیمار براي استفاده از بعد دارد، وجود بیماران بطورمشترك براي تجهیزات از استفاده

 %)70الکل  از اتیل استفاده با 
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  .کنند ي خوددار باید آلوده دستهاي با خود دهان یا بینی لمس چشم، از افراد مراقبت کننده از بیمار  -
 .گندزدایی نمایند و تمیز است، تماس در آن با بیمار که سطوحی مرتب طور به -

 محـدود  تمـاس هسـتند،   در کوروناجدیـد  شـده  تأیید بیمارمشکوك و با که کنندگان مالقات و خانواده اعضاي تعداد افراد مراقبت کننده از بیمار، -

 .شود

 .ثبت شود پرونده در را کنندگان مالقات و کلیه کارکنان جمله از شوند، می بیمار اتاق وارد که افرادي به مربوط اطالعات -

 :  مراکز بهداشتی درمانی توصیه خود مراقبتی در کارکنان 
نظیر سرفه، تنگـی نفـس ، درد   (کارکنان مراکز بهداشتی درمانی می بایست دو بار در روز دماي بدنشان را اندازه گیري نموده و به عالئم تنفس خود  -

  .توجه نمایند) و گلودرد
 .کنید پرهیز یکدیگر با کردن بوسی رو و دست دادن از -

 .لکل پایه ا بر ضدعفونی کننده مواد از استفاده یا و)زیر دستورالعمل طبق( صابون و آب با دستها مرتب شستن -

 .کنید پرهیز شلوغ و عمومی مکانهاي در ازحضور و نموده محدود حدامکان تا را منزل از خارج لیتهاي فعا -

 اسـتفاده  پختـه  کامال صورت به موادغذایی از و کرده اجتناب امکان دح تا آماده غذاهاي خوردن همچنین و عمومی حیطهايمدر غذا خوردن از -

 .کنید

 مراکـز  بـه  عالیـم  شـدن  درصـورت شـدید   و نیـد ک اسـتفاده  صـحیح  نحوه با ازماسک و استراحت کرده سرماخوردگی عالیم مشاهده صورت در -

 .کنید انجام مراجعه رمانید

 .شوند داشته سایرین نگه از جدا مکان یک در مراکزدرمانی، به انتقال یا آمبوالنس رسیدن زمان تا االمکان حتی بیمار، افراد -

 اداري  اتوماسیون سیستم از استفاده ولی احتما انتشار از جلوگیري منظور به کاغذ از استفاده رساندن حداقل به -

 از اسـتفاده  بـه هنگـام   )دسـتمال کاغـذي   یـا  مصـرف  یکبـار  دسـتکش  از اسـتفاده (رعایـت بهداشـت    و اسـکناس  و پـول  جاي به کارت از استفاده -

 کاغذي هاي فیش حذف و خوان کارت دستگاههاي

 آبدارخانه و کارکنان نظافتچی براي مناسب ماسک و دستکش جمله از الزم فردي حفاظت وسایل گذاشتن اختیار در و پیگیري -

  غیاب حضور براي نگاري انگشت جاي به چهره تشخیص سیستم از استفاده ترجیحا -
 اختصاصی وکیبورد موس قلم، خودکار، از استفادهو همراه  تلفن و ثابت تلفن نظیر کار محل وسایل نمودن گندذدایی -

 زیادي دارند تماس آن با که بخشی هر و دستگیره کارکنان، میز و موس و کیبورد سطوح، مکرر گندزدایی -

 رجوع و ارباب هاي پیشخوان و اینترنت عمومی هاي سایت خدمت، میزهاي سطوح نمودن گندزدایی -
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 نظارت فعال  
کنـان  نظارت بر کارکنان مراکز بهداشتی درمانی که به طور منظم و دائم با افراد در معرض خطر در ارتباط هستند توسط افراد دخیـل در سـالمت کار   -

این نظارت براي کارکنان داراي ریسک متوسط تا باال، حداقل . انجام می شود از قبیل واحد سالمت شغلی جهت ارزیابی وجود تب و یا سایر عالئم
 . این ارتباط می تواند به صورت حضوري، تماس تلفنی، یا هر تماس اینترنتی یا الکترونیکی دیگر باشد. یکبار در روز می باشد

 

  :شاغلین سالمت از مراقبت و حفظ در کلی توصیه 
  عالیـم  سـایر  و درد گلـو  و سرفه درجه سلسیوس، 38 باالي تب مانند شاغلین در فصلی هاي سرماخوردگیشبیه  عالئم هرگونه بروز صورت در -

 .گردد ارجاع مراقبتهاي الزم و درمان دوره جهت طی درمانی بهداشتی به مراکز و نموده خودداري کار ادامه از بالفاصله نفس تنگی و تنفسی

 .خانه بمانند در که شود توصیه کارکنان به تب و نفس تنگی سرفه، شامل آنلفوانزا بیماري عالئم مشاهده صورت در -

 الزم هـاي  هماهنگی ست ا الزم . خواهد بود پذیر امکان درمانی شتی بهدا مرکز تائید سالمت و گواهی ارائه با فقط الذکر فوق افراد بکار شروع -

 مـی  شـرایط  ایـن  در . شـود  بینـی  پـیش  درمـان  دوره انتهـاي  تـا  وي بـراي جـایگزینی   و شـده  فراهم کار مدت غیبت از طول در مربوطه مسئول با

 . گردد خدمت حفظ ترك درزمان فرد شغلی امنیت و پرداخت و سازمانی مقررات بیمارطبق فرد کامل مزایاي و حقوق بایست

ت رعایـ  یـا  فضـا  ومطلوب،جداسـازي  مناسـب  تهویـه  رعایـت بهداشـت فـردي،    طریـق  از اشـیاء  و سـطوح  هـوا،  در عفونـت  عامـل  غلضت کاهش -
 اشیاء و سطوح گندزدایی مشکوك، یا بیمار افراد از متر 2 حداقل فاصله

 

 :گندزدایی ضدعفونی و شستشو باعفونت  کنترل اجراي موازین 
 الکل پایه با کننده ضدعفونی محلول )1

 و درمـان  امـر  در دخیـل  پرسـنل  و افـراد  ي کلیـه  بیمـاران،  اسـتفاده  بـراي  الکـل  پایـه  بر دست کننده ضدعفونی هاي فرآورده جهانی بهداشت سازمان
 طورکلی به وت اس گسترده طیف با میکروبکش یک درصد 70 کلل ا اتیل. تاس موثر نیزویروسها بردن بین از براي مینمائید چون  توصیه را اطرافیان

 و)ترمومترهـا  ، دارویـی  ویالهـاي  السـتیکی  درپـوش  مثال عنوان به( کوچک سطوح گندزدایی براي زو پروپیلای کلال .تاس بهتر ایزوپروپیل کلل ا از
 .میشود استفاده )ونتیالتورها و استتوسکوپ مثل( تجهیزات خارجی سطوح گاهی

 .میگردد استفاده مطلوب تهویه با فضاهایی در و میشود محدود کوچک سطوح گندزدایی براي آن از استفاده کلل ا اشتعالت قابلی یلل د به

  .شود خاص وپالستیکهاي الستیک خوردگی ترك و شدن ختس تورم، رنگ، تغییر باعث میتواند گندزدا عنوان به کلل ا از طوالنی و مکرر استفاده
  :است نموده توصیه زیر شرح به محلول این تولید و تهیه براي شیوه دو

 : 70%الکل با دست ضدعفونی)الف
 الکـل  علمـی  یافتـه هـاي   آخـرین  براسـاس  وو دسـت؛  ضـدعفونی  و تزریقات واکسیناسیون، در مناسب خلوص با الکل از استفاده ضرورت به توجه با

 بـا  الکـل  مصـارف  این براي شود می توصیه.است ویروس کرونا بخصوص کشی میکروب خاصیت بیشترین داراي درصد غلظت در اتانول یا اتیلیک

   .نمود تهیه ،درصد میباشند 96 عمدتا که غلیظ الکل با میتوان نباشد، دسترس خلوص این با الکل چنانچه لذا .شود تهیه درصد70خلوص

 :اینصورت در
 بـراي  .نمـود  مخلـوط  مقطـر  آب لیتـر  میلـی  27 با درصد 96 الکل لیتر میلی 73 بایستی درصد، 96 الکل از درصد 70 الکل لیتر میلی 100 تهیه براي

 الکـل  چنانچـه  .نمـود  مخلـوط  مقطـر  آب لیتـر  میلی 270 با درصد 96 الکل لیتر میلی 730 بایستی درصد، 96 الکل از درصد 70 الکل لیتر یک تهیه

  .تاس چوب عرق و متانول نظیر دیگري ترکیبات حاوي صنعتی الکل .نمود استفاده هم غلیظ صنعتی الکل از توان می نشد، یافت طبی غلیظ
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 :ضدعفونی با سفیدکننده ها)2
 سـالنها؛  و کـف اتاقهـا   دیـوار،  نظیر سطوح بهداشتی، سرویسهاي صحیح و مناسب گندزدایی ایم، مواجه آن با بیماریها اپیدمی مواقع در مشکالت از یکی
 تجـاري،  واحدهاي منازل، در وسایل آشپزخانه و ظروف همچنین و.....  تلفن، ها؛ پنجره و درب دستگیره صندلی؛ و میز سطح خروج، و ورود هاي محل

میلـی   1000 یـا  درصـد /. 1 غلظت با کلر محلول از است سطوح الزم این گندزدایی براي که میدهد نشان مطالعات .میباشد....و مدارس سازمانها، ادارات،
  .میکروارگانیسمهاست نابودي به قادر دقیقه کلر در مدت یک. نمود استفاده لیتر در گرم

  .است میلی لیتر یا سی سی 5 و250،15به ترتیب خوري چاي قاشق و غذاخوري قاشق لیوان، گنجایش :یادآوري
  : آب ژاول کلریت سدیم یا محلول هیپو )الف

 مـوثر  و قـوي  گنـدزدایی و  دسـترس  کلرقابـل )میلی لیتـر   PPM 50000 (یا معادل 5 % هیپوکلریت سدیم حاوي خانگی سفیدکننده محلولهاي عمده

 ی،ل آ مواد توسط راحتی به اما وت اس موثر آنفوالنزا ویروس ملهج از ویروس و قارچ باکتري، بردن بین از در سدیم دهیپوکلری آن فعال ماده وت اس

  .میشود فعال رغی
 در سـطوح  گنـدزدایی  بـراي  وت اسـ  دسـترس  در گسترده طور به و کم هزینه با ،)تماس زمان دقیقه 60 تا 10 با( خانگی هاي سفیدکننده و گندزداها

 نـور  و گرمـا  تـاثیر ت تحـ  و میکنـد  تحریـک  را تنفسـی  مجاري و وت پوس طی،خام شاهايغ ي ها سفیدکننده حال این با .میشود توصیه درمانی مراکز

 ازت نادرسـ  اسـتفاده  .گردنـد  مصـرف  احتیـاط  با باید ها سفیدکنندهباید  بنابراین  .میدهند نشان واکنش شیمیایی مواد سایر با راحتی به و میشوند تجزیه

 آسـیب  باعـث  و دهـد  کـاهش  گنـدزدا  بـراي  را آن اثـرات  میتوانـد  )ضـعیفتر  و قویتر( شده توصیه سازي رقیق میزان وت رعای عدم جمله از سفیدکننده
  .گردد بهداشتی مراقب کارکنان دیدگی

 بـه  توجه با .باشد کمتر غلیظ محلول در موجود کلر درصد است ممکن .شود توجه شده خریداري سفیدکننده مایع یا ژاول آب برچسب ابتدا : توجه

  :میباشند فعال کلر درصد 5 داراي سفیدکننده مایع یا ژاول آب اینکه
 سـی  سـی  100 اگر مثال. نمود اضافه پالستیکی و ترجیحا دار درب ظرف در معمولی سرد آب واحد 49 به را محلول این واحد 1 است الزم بنابراین

   .شد خواهد درصد حاصل 1/0 محلول لیتر 5 یا سی سی 5000 ، شود مخلوط آب سی سی 4900 با محلول
سی ریخته و بطري را پر از آب کنید و پـس   سی 250سی سی  معادل یک قاشق غذاخوري وایتکس در یک بطري کوچک  5براي تهیه مقدار کم باید 

  .دقیقه روي آن بماند 10از پاشیدن روي سطوح بگذارید 
  

  :و یا براساس جدول ذیل تهیه نمایید
  نسب گندزدا به آب سرد  گندزدایی در دسترس  مورد نیازغلظت   ردیف

 ام یا پی پی 500 دسترسی قابل کلر  1
  درصد 0.05

 کلر پی ام پی 50000 ( درصد 5 ژاول آب
  )دارد دسترس قابل

 واحد 99 گندزدا واحد1
  آب سرد

 ام یا پی پی 1000 دسترسی قابل کلر  2
  درصد 0.1

 کلر پی ام پی 50000 ( درصد 5 ژاول آب
  )دارد دسترس قابل

 واحد 49 گندزدا واحد 1
  آب سرد

 ام یا پی پی 5000 دسترسی قابل کلر  3
  درصد 0 . 5

 کلر پی ام پی 50000 ( درصد 5 ژاول آب
  )دارد دسترس قابل

 واحد 9 گندزدا واحد 1
  سرد آب
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 ):کلسیم هیپوکلریت( پرکلرین پودر از% 1کلر  محلول تهیه )ب
 آن را در یک لیتر آب) چایخوري قاشق سه یا غذاخوري قاشق یک معادل(گرم  15ابتدا تقریباً مقدار . کلر می باشد% 65-%70 حاوي پرکلرین پودر

 ته در رسوب نشینی کمی ته و انحالل از بعد . که به آن کلر مادر نیز میگویند.میباشد کلر درصد یک حاوي حاصل محلول .شود حل خوبی به سرد

   .بریزید دور آنرا میتوانید مینمائیدکه ظرف رسوب
یـا اگـر بخـواهیم    . میلیگرم در لیتر تولید خواهد شـد  1000درصد یا  1/0نمائید، محلول کلر مخلوط آب قسمت 9 با را محلول این از قسمت سپس یک

 10لیتر آب سرد مخلوط نمـائیم کـه در اینصـورت     9الزم است تمام یک لیتر را با . درصد رقیق نمائیم 1/0را به محلول کلر% 1تمام یک لیتر محلول کلر
 1/0لیتر آب حل نمود تا محلول کلـر   10کلر را در % 65-%70گرم پودر پرکلرین  15یا بطور کلی می توان . درصد کلر تهیه خواهد شد 1/0لیتر محلول 

  .درصد حاصل شود

  :روش تهیه محلول کلر براي گندزادیی البسه)ج
بیشـتر   غلظـت  بـا  کلـر  اسـتفاده  .نمود استفاده لیتر در میلیگرم 500 غلظت درصد یا05/0بایستی از محلول کلر ... فرش، موکت و براي گندزدایی البسه، 

 .شـوند  ور غوطـه  محلـول  بیشـتردر  دقیقه نـه  15 مدت به البسه است الزم .شد خواهد البسه رنگ رفتن بین از موجب بیشتر غلظت زیرا نمود امتناع باید
. نمـود  اسـتفاده  درصـد هـم  05/0کلـر  محلـول  از میتوان دست ضدعفونی و شستشو جهت الکی پایه کننده ضدعفونی به دسترسی عدم درصورت ضمنا

  : به شرح زیر تهیه نمود 05/0یا آب ژاول % 1از محلول کلر  2درصد را می توان مطابق رابطه  05/0کلر محلول
  .شود مخلوط سرد آب قسمت 99 با را %5 ژاول آب محلول قسمت یک :درصد 5 ژاول آب از استفاده با 1-

 مـی شـود یـا    سـرد مخلـوط   آب قسـمت  19 بـا  درصـد  1 کلـر  محلـول  قسمت 1 منظور بدین :پرکلرین پودر از شده تهیه %1 کلر محلول از استفاده با

  .شود حاصل درصد05/0کلر محلول تا نمود حل آب لیتر 20 در کلر را% 65-%70پرکلرین پودر گرم 15 میتوان بطورکلی

 :است ضروري زیر موارد رعایت رقیق شده سفیدکننده از استفاده و تهیه براي)3
 :میشود توصیه برابرپاشیدن در چشم محافظت از براي عینک و دستکش و آب ضد پیش بند ماسک، از استفاده -

 .گردد استفاده و نموده مخلوط مناسب تهویه با محلهاي در سفیدکننده محلولهاي -

 )مینماید ناکارآمد را آن و میگردد هیپوکلریت سدیم تجزیه باعث گرم آب( گردد مخلوط سرد آب با سفیدکننده -

  .نمایید رقیق % 0.05 تا را آن % 5 هیپوکلریت سدیم حاوي سفیدکننده از استفاده صورت در -
 .میزنند صدمه شده رنگ سطوح به و میگردند فلزات در خوردگی موجب ها سفیدکننده -

 پزشـک  یـک  بـا  و شـود  شسـته  آب با دقیقه 15 مدت به باید بالفاصله گردد وارد چشم به سفیدکننده اگر گردد خودداري باید چشم با تماس از -

  .گردد مشورت
 شیمیایی واکنشهاي باعث ومیتواند داده کاهش را آن کارایی زیرا ،گردد اجتناب خانگی شوینده مواد سایر همراه به سفیدکنندهها بردن کار به از -

 اسـتفاده  تمیزکـردن  بـراي  که موادي مانند اسیدي شوینده مواد با سفیدکننده کردن طخلوم هنگام در سمی گازهاي مثال عنوان به. شود خطرناك

 بـراي  ازسـفیدکننده  اسـتفاده  از لبـ ق و نماییـد  استفاده شوینده مواد از ابتدا زومل درصورت . گردد تجراح یا مرگ باعث میتواند گاز این میشود،

  .بشویید آب با کامال گندزدایی،
 نور از دور و خنک مکان در باید سفیدکنندهها بنابراین مینماید؛ آزاد سمی گاز میگیرد قرار خورشید نور معرض در وقتی نشده رقیق سفیدکننده -

 .شوند داده قرار کودکان دسترس از دور و خورشید

 از و نمـوده  خریـداري  یدشدهل تو اخیرا که هایی سفیدکننده از آنات مخرب اثر از اطمینان براي میشود تجزیه زمانت گذش با سدیمت هیپوکلری -

 .گردد خودداري حد از بیش ذخیره
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 و شـود  قیـد  سـازي  رقیـق  تـاریخ  برچسـب  آن روي بـر  و نمـوده  تهیـه  تـازه  و روزانـه  را شـده  رقیـق  محلول کنید استفاده رقیق سفیدکننده از اگر -
 سـطوح  ابتـدا  ایـن  بنـابر  میگـردد  سـفیدکنندهها  شـدن  فعـال غیر موجب یل آ مواد .بریزید دورت ساع 24 از بعد را استفاده بال شده تهیه محلولهاي

 .گردد لیآ مواد از عاري سفیدکننده ماده با گندزدایی از لبق و تمیزشده باید ابتدا یل آ مواد به شتهغآ

  .گردد نگهداري کودکان دسترس از دور و رنگ تیره ظروف در امکان درصورت و خورشید نور از دور باید را شده رقیق سفیدکننده -

  :کلردار ترکیبات حاوي محلول با سطوح گندزدایی صحیح شیوه)4

 .گندزدایی گردد به اقدام سپس و نموده تمیز غبار و گردد حذف منظور به مرطوب پارچه با را سطوح ابتدا سطوح، تمام براي گندزدایی عمل از قبل -

ماننـد   سـطوحی  جهـت  آن اضـافی  آب کردن کم با و فشرده را پارچه آن، شدن آغشته از بعد و برده فرو  کلر محلول حاوي سطل در را تمیز پارچه -
...  و تلفـن  درب، دیـوار، :ماننـد  شـده انـد   لمس دست با احتماال که وسائلی ها، پنجره و درب صندلی،دستگیره و میز روي خروج، و ورود هاي محل

 .کنید استفاده

 سپس و داد قرار  1%  کلر محلول در دقیقه 85 مدت به میتوان را آنها سپس. شوند تمیز و شستشو گندزدایی از قبل بایستی آشپزخانه وسایل و ظروف -
 .نمود آبکشی

 .نمود استفاده کلر محلول به آغشته هايه پارچ "تی"از غیره و سالن اتاق، کف گندزدایی براي -

 طـول  در. باشـد  مجـزا  میشـود  اسـتفاده  دیگـر  مکانهـاي  براي که وسایلی از باید بهداشتی هاي سرویس گندزدایی و نظافت وسائل ها، دستمال سطل، -
 .نمایید تعویض آنرا صدمه صورت در و نبینند آسیب و نشوند پاره مخصوص ماسک و دستکش لباس، باشید مراقب نظافت مدت

 .است ضروري نظافت مدت طول در مناسب تهویه ایجاد جهت اتاقها پنجره یا درب کردن باز میباشند، بو داراي مواد این اینکه به توجه با -

 و درمانی مراکز در بیمار هاي دست با مکرر و تماس مداوم داراي سطوح و تنفسی ترشحات بوسیله اطراف بیماران محیط شدن آلوده به توجه با -
 بر متوسط هاي سطح کننده عفونی ضد از استفاده شوند، می نگهداري آنجا در بیماران که هایی مکان وسایر ها آمبوالنس ها، اوژانس بهداشتی،

 فقـط در  .توصیه می شودپیمانه آب سرد  49وایتکس به نسبت یک پیمانه وایتکس با  سفیدکننده مایع یا محلول آب ژاول یا یا و الکل آب، ي پایه

باالتوصـیه مـی    سـطح  هـاي  کننـده  عفـونی  ضـد  از بیوتروریسـم اسـتفاده   هاي آلودگی یا مشاهده ها باکتري اسپور با بیمار همزمان موارد درگیري
 . گردد

 کلـر  1% حـاوي  محلـول  توسط سپس و شستشو داغ آب با مصرف بار هر از پس باید میگیرند قرار استفاده مورد نظافت براي که تی هاي و ها پارچه -
 شوند گندزدایی

 وایتکس براي ضدعفونی سـطوح و تجهیـزات اسـتفاده کنیـد تـا      مثل موادشستشودهنده و ضدعفونی کنندهدرطول شبانه روز حداقل یک تا دوبار از  -

 . ببرد از بین سطوح روي از را ویروس
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 :مهندسی و بهداشت محیطی هاي کنترل از استفاده 
 مراکـز  واحـدهاي  و هـا  بخـش  تمـام  در مناسـب  تهویه از هدف اطمینان با درمانی و بهداشتی مراکز در محیط بهداشت هاي استاندارد و الزامات  -

 .درمانی رعایت شود و بهداشتی

 بیمارسـتانی  ازموادگندزداي استفاده و دترجنت مواد و آب با سطوح سازي پاك. صحیح استفاده شود و مداوم وگندزدایی تمیزکردن روشهاي از -

 .است وکافی یک روش موثر)مانند هیپوکلریت سدیم(

 .شود بیماران رعایت تمام بین باید متر 1-2 حداقل فاصله  -

 .کمک کند بهداشتی مراقبتهاي درمحیط زا بیماري عوامل از بسیاري به کاهش شیوع میتواند مناسب وتهویه فضا جداسازي -

   .مدیریت گردند ایمن روشهاي با مطابق پزشکی پسماندهاي و غذایی ظروف مواد رختشویخانه،  -

 :غذایی مواد توزیع و تهیه مراکز و عمومی اماکن ي برا ها توصیه )1
 کارکنان توسط آن صحیح اجراي متصدي نسبت به نظارت و محل در تنفسی هاي بیماري با مقابله محیطی کنترل راهنماي نصب -

 محل در کافی تعداد به تنفسی هاي بیماري انتقال از پیشگیري آموزشی نصب تابلوهاي -

 بهداشتی سرویسهاي محل در تعدادکافی به تنفسی هاي بیماري انتقال از پیشگیري براي ها دست شستن دستورعمل نصب  -

 محل در الزم و کافی مقدار نظافت به تجهیزات و امکانات گندزدا، شوینده، مواد وجود -

 بهداشتی سرویسهاي مناسب در تهویه سیستم هواکش و از استفاده  -

 تنفسی هاي بیماري مشکوك به و بیمار پرسنل فعالیت ادامه ممانعت از   -

  نظافت هنگام در لباس کار چکمه و دستکش، ماسک، از استفاده نظافت و مسئول عنوان مخصوص به پرسنل از استفاده -
 راهروهـا،  هـا،  کـف اتـاق   مانند سطوح سایر و صورت مستمر به بهداشتی سرویسهاي و ها پله نرده در، هاي دستگیره گندزدایی روزانه و نظافت  -

  ... و تئاتر آمفی هاي سالن
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 آبخوري جمله از دیگر هاي مکان از وسایل بهداشتی هاي سرویس گندزدایی و نظافت وسائل ها، دستمال سطل، جداسازي -

 درب دار هـاي  سـطل  و محکم پالستیکی هاي کیسه در مصرف نظافت بار یک وسایل همچنین و شده استفاده هاي کاغذي دستمال آوري جمع -

 شیفت  نظافت همان مسئول توسط کاريهرنوبت  آخر در آنها و دفع پدالی

 پرسنل و مقیم فرد هر براي بهداشتی استفاده مورد لوازم کلیه بودن مجزا -

 نمازخانه در شخصی سجاده و مهر نماز، چادر از استفاده -

 مرتب به طور شیفت هر از بهداشتی بعد سطوح سرویسهاي تمام مستمر گندزدایی نظافت و شستشو، -

 بهداشتی سرویسهاي درمحل دستشوئی مایع با همراه ظرف حداقل یا و مایع صابون کشی لوله سیستم وجود -

 وسـایر  آشـپزخانه  پرسـنل  بـه  ویـروس  انتقـال  از پیشـگیري  براي ها دست شستن نحوه پرسنل،آموزش سایر و آشپزخانه پرسنل به الزم آموزشهاي -

 پرسنل

 مصرف یکبار هاي بندي بسته در سالن پذیرایی و آشپزخانه یا آبدارخانه، بوفه، در خوردن آب و سماق فلفل، نمک، سرو -

 هـر  و توالـت  از اسـتفاده  از بعـد  خوردن غـذا،  از بعد و قبل غذا، از تهیه بعد و قبل باید %70از آب و صابون و الکل  استفاده نیز با دست بهداشت  -

 . شود انجام) مطابق دستورالعمل گفته شده( رسند می نظر به کثیف ها دست که زمان

 نانوایی ها براي بهداشتی هاي توصیه )2
 محل در کافی به تعداد تنفسی هاي بیماري انتقال از پیشگیري آموزشی تابلوهاي نصب -

 بهداشتی هاي سرویس محل در کافی تعداد به تنفسی بیماري هاي ازانتقال پیشگیري براي ها دست شستن دستورالعمل نصب- -

 محل در الزم و مقدار کافی به نظافت تجهیزات و امکانات گندزدا، شوینده، مواد وجود -

  هاي بهداشتی سرویس در مناسب تهویه سیستم و هواکش از استفاده -
 هاي تنفسی بیماري به ومشکوك بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت -

 نظافت هنگام در کار لباس و چکمه دستکش، از ماسک، استفاده و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده -

  % 70بطور مستمر و با استفاده از الکل ... میزکار و دستگاه کارتخوان و ، ها پله نرده در، هاي دستگیره وگندزدایی نظافت -
شـبکه   پیمانـه آب  9یک پیمانـه وایـتکس بـا    % ( 0,5روزانه با وایتکس  صورت به وسایرسطوح مغازه ف،کهاي بهداشتی سرویس وگندزدایی نظافت -

  شهري 
 دیگر هاي مکان وسایل از بهداشتی هاي سرویس گندزدایی و نظافت وسایل ها، دستمال سطل، سازيجدا -

 هـاي دردار  سـطل  و محکـم  هـاي پالسـتیکی   کیسـه  در نظافت مصرف بار وسایل یک همچنین و شده استفاده هاي کاغذي دستمال آوري جمع -

 شیفتهمان  نظافت مسئول توسط کاري نوبت آخر در آنها دفع و پدالی

  بهداشتی هاي سرویس مستمر وگندزدایی نظافت شستشو، -
 بهداشتی هاي سرویس محل در دستشویی با مایع همراه ظرف حداقل یا و مایع صابون کشی لوله سیستم وجود -

  نانوایی به پرسنل ویروس انتقال از پیشگیري براي ها دست شستن نحوه آموزش -
  ممانعت از تحویل پول از مشتري توسط شخص مسئول فروش نان  -
  ممانعت ازتحویل پول از مشتریان و استفاده از دستگاه کارتخوان به جاي آن  -
 استفاده از محلول یا ژل هاي دست توسط مشتریان قبل از استفاده ازدستگاه کارتخوان  -
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  :ابتال برابر در بدن ایمنی افزایش منظور به اي تغذیه هاي توصیه 
 ایـن  عامل مسـتعد کننـده ابـتال بـه    . دارد کورونا  ویروس ابتال به  ازجمله تنفسی بیماریهاي از پیشگیري در مهمی نقشی بدن ایمنی سیستم عملکرد -

 و غـذایی  دریافـت  کمبـود . است تغذیه صحیح نداشتن و تغذیه سوء ، قلبی بیماریهاي ریوي، بیماریهاي و دیابت مثل اي زمینه بیماریهاي ویروس
 .دهد می افزایش را بیماریها به ابتال بدن احتمال ایمنی سیستم تضعیف و D و A و C ویتامین مثل هایی ویتامین کمبود

کلـم،   شلغم گـل  کلم، انواع مثل C ویتامین داراي سبزیهاي و کیوي لیموشیرین، نارنگی، مثل پرتقال، C ویتامین حاوي هاي میوه ، ساالد و سبزي -
عـدد   یـک  روزانـه  مصرف مثال بعنوان .هستند C ویتامین خوب غذایی منابع از فرنگی گوجه شاهی و ،جعفري، پیازچه، دلمه اي فلفل و سبز فلفل

 چغنـدر  بـرگ  ، اسـفناج  تیره مثل سبز هاي سبزي و کدوحلوایی هویج،.کند می تأمین را بدن روزانه نیاز مورد C ویتامین نارنگی عدد2 پرتقال یا

 بـدن  ایمنـی  سیسـتم  تقویـت  و بیمـاري  بـه  ابـتال  پیشگیري از منظور به بطورکلی .هستند A ویتامین خوب منابع از هم کاهو رنگ تیره هاي وبرگ

 .شود توصیه میوه واحد دو وحداقل) نشاسته اي  هاي سبزي بجز ( ها سبزي گروه از واحد 3 روزانه مصرف

 بـراي  است الزم و هستند خطر ابتال معرض در بیشتر کنند می مصرف کورتن دار داروهاي که بیمارانی و سالمندان باردار، مادران سال،5 زیر کودکان

 :نمایند رعایت را زیر نکات پیشگیري
 .کنند استفاده تازه نارنج آب یا لیموترش آب با همراه ساالد یا سبزي روز هر -

 .کنند استفاده روزانه غذاهاي در کدوحلوایی و هویج از -

 .شود می توصیه غذا با همراه C ویتامین داشتن دلیل به خام پیاز مصرف -

 .شود اجتناب سنگین و چرب غذاهاي و فودها سایرفست و کالباس و سوسیس مصرف از -

 جـایگزین  بعنوان حبوبات مثل ریزمغذي دو این غذایی منابع از. میکند تضعیف را بدن ایمنی سیستم هم روي و آهن مثل هایی مغذي ریز کمبود -

 .شود استفاده خشکبار بیشتر انواع و سبز برگ وسبزیهاي لبنیات و شیر گوشت، مناسب

 .شود خودداري) اند نشده پخت مغز که هایی کباب ، نیمرو و عسلی مرغ تخم مثل ( نشده پخته خوب که غذاهایی خوردن از -

 .شود خوداري نیستند اطمینان مورد بهداشتی نظر از که هایی مکان در مایعات و غذا خوردن از -

  .کنید استفاده گرم ومایعات تازه لیموي آب همراه با آش و سوپ مثل آبکی غذاهاي از دارید، سرماخوردگی عالئم که صورتی در -
 .کنید استفاده خود روزانه غذایی رژیم در هستند C ویتامین حاوي که شبدر و ماش ، گندم هاي جوانه از -

 .کنید استفاده ... و فروت گریپ سرخ، تو هاي پرتقال انار، فصل مثلهمان  اکسیدان آنتی حاوي هاي میوه از -

 غـذایی  برنامـه  پروتئینهـا در  و مغـذي هـا   ریـز  کافی دریافت از اطمینان حصول و روزانه غذایی برنامه در تنوع و تعادل رعایت باشید داشته بخاطر -

  .دارد کورونا  ویروس جمله از ها بیماري به ابتال از پیشگیري در مهمی نقش روزانه
 عالوه پرتقال است،چون ث ویتامین قرص از موثرتر پرتقال عدد یک مصرف مثال. استفاده نمایید طبیعی غذایی مواد از ویتامینی هاي مکمل جاي به -

 ...و ها مغذي ریز از اي مجموعه ث ویتامین بر

  .باشد می دارا نیز راB 6 ویتامین و فولیک اسید پتاسیم، منیزیم، مثل دیگر هاي ویتامین -
...  و گوجـه فرنگـی   کـرفس،  نـارنگی،  شـیرین،  لیمو پرتقال، قبیل از دارند ث بیشتري ویتامین که فصل همان مخصوص تازه سبزیجات و ها میوه از  -

 .کنید استفاده

 بگنجانید خود غذایی رژیم در کافی مقدار به را...  و و حبوبات مرغ تخم گوشت، مرغ، ماهی، مثل مثل روزانه غذاي در پروتئین منابع از استفاده -
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 :مدیریت استرس در شرایط بحران  
 طـوالنی شـده   و شدید اگر اما است، آمیز تهدید و سخت شرایط به طبیعی واکنش اضطراب. دارند را کورونا  ویروس به ابتال اضطراب خیلی ها روزها این

 نیـز  گـاهی .کنـد  تضـعیف  بیماریهـا  برابـر  در را بـدن  و باشد داشته منفی تأثیر ایمنی سیستم روي میتواند اضطراب. میکند مختل را زندگی کند، ایجاد رنج و
 و درسـت  وپیامهـاي  کنـیم  ارسال هم براي را ناخوشایند یا اشتباه اخبار مکرراً شود باعث است ممکن مثال براي. میشود ناکارآمد رفتارهاي باعث اضطراب

 است عبارت میکند را بیشتر دیگران و خودش اضطراب چرخه ي و میدهد انجام اضطراب به مبتال فرد که کارهایی. بگیریم ندیده را علمی دستورالعملهاي
 از کـه  اشخاصـی . اسـت  افرادمضـطرب  ویژگیهـاي  از خطرات بزرگنماییِ و اطمینان عدم. نامعتبر اجتماعی شبکه هاي رسانه ها، در خبر مداوم جستجوي از

  .میکنند تجربه را اضطراب بیشتري شرایط این بودهانددر جبري وسواسی اختالل و بیماري اضطراب اختالل منتشر، اضطراب اختالل دچار قبل
  

  :بیماري به ابتال از ناشی اضطراب توصیه هاي خودمراقبتی در مقابله با 
 مبتالبـه  کـه  نفري صد هر از که بدانید باشد جالب شاید. نیست نیز بیماري کشنده ترین. نیست همه گیر و واگیردار بیماري آخرین و اولین این بدانید -

 باالیی مرگ ومیر نمیشود، گرفته جدي چندان که بیماریها بعضی از ضمن در. بدهند دست از را جانشان که است ممکن نفر دو میشوند، بیماري این
این بیمـاري در دنیـا در حـال همـه گیـري       .میدهند دست از را خود جان سل به ابتال علت جهان به در نفر میلیون یک از بیش ساالنه مثال براي. دارند

  .است لذا مشکل تمام دنیا خواهد بود
 خانـه  در حتـی  و باشـید  کـافی داشـته   تحـرك  .نمانیـد  بیکار و باشید فعال انهخدر کنید سعی هستید، منزل در طوالنی ساعات ایمنی رعایت براي اگر -

 .کنید ورزش

 .نکنید حبس خانه در طوالنی مدت را خود و بروید طبیعت به روي پیاده و زدن قدم براياگر هوا آلوده نبود،  -

 کورونـا   اخبـار  بـه  را خـود  صـحبت هـاي   ولی میکند کمک شما حال شدن بهتر به نگرانیها مورد در صحبت. کنید صحبت خود اطرافیان و دوستان با -
 .نکنید محدود ویروس

. کنیـد  اسـتفاده  بـوده  مـوثر  استرس شـما  و کاهش اضطراب براي قبالً که هایی روش از. کنید تمرکز دارید کنترل آن روي که مواردي بر کنید سعی -
 .میکند آرام را شما که لذتبخشی فعالیت هر کنیدیا تماشا فیلم کنید، سرگرم را خود. ببرید کار به را آرامسازي روشهاي مثال براي

  .کنید مشورت روانشناس روانپزشک یا پزشک، با شده، سخت شما براي روزمره کارهاي انجام یا هستید، زیادي تحت فشار میکنید احساس اگر -
 .هست زمان به نیاز آن فصل و حل براي و است طبیعی لحظه هر در شما حال تغییر نجنگید، خود فکرهاي و احساسها با -

 روي نـه  کنیـد،  داریـدتمرکز  کنترل که چیزهایی روي و کنید حفظ را خود عادي زندگی و برنامه کنید سعی. نیست شما کنترل در چیز همه بپذیرید -
 .ندارید کنترل که چیزهایی

 کنیـد،  نیـایش  بـراي مثـال  . بگنجانیـد  روزانـه  برنامـه  در را اسـت  آرامـبخش  شـما  براي که کارهایی و بگذارنید مجازي فضاي از به دور را ساعتهایی -
 ...و ببینید دارید دوست فیلمی که یا بخوانید، کتاب کنید، گوش موسیقی

 .کنید بازیابی را خود توان که میکند کمک کافی و خوب خواب کنید، استراحت کافی اندازه به -

 .کنید پیاده روي روز در دقیقه بیست حداقل و باشید داشته بیشتري تحرك ندارید، منظم ورزش امکان اگر. کنید ورزش -

 یـا  نشستن مثل شرایطی در(. کنید تمرین بچه ها با را آرامسازي روشهاي. بکشید عمیق نفسهاي استرس مواقع در. کنید استفاده آرامسازي روشهاي از -
 بدهنـد،  انجام بار 10 تا 5 بین را کار این. کنند خارج دهان از آرامی به و بکشند بینی از عمیق چند نفس و بگیرند قرار درازکشیدن امکان صورت در

 ).فکرکنند خودشان خوب خاطرات یا و مثبت اتفاقات و تجربیات به حال همین در کنند سعی و کنند رها سست و را خود بدن اعضاي
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 بیمـاري  از ناشـی  ومیـر  مـرگ  یـا  و مبتالیـان  تعـداد  چون وقایع جزئیات جریان در را بچه ها که بگویید والدین به دانش آموزان استرس کاهش براي -
 از مراقبـت  نحـوه  و کنند راحفظ روزمره خانوادگی برنامه هاي نکنند، دنبال حضورکودکان در را منفی وقایع اخبار امکان تاحد ندهند، قرار کورونا 

 .دهند آموزش کودکان به را خود

 . از موسیقیهاي آرامبخش استفاده کنید به همراه خانواده گوش بدهید -

 تعـداد  چـون  وقـایع  جزئیـات  جریان در را بچه ها که بگویید والدین به آنها استرس کاهش براي.نکنید صحبت بد اخبار مورد در کودکان حضور در -
 .ندهند قرار کورونا  بیماري از ناشی ومیر مرگ یا و مبتالیان

 ، پزشـک  به ندارید، شرایط خود و حسها بر کنترل یا دهید انجام را روزمره کارهاي نمی توانید متوالی روز چند براي کردید احساس که صورتی در -
 . کنید مراجعه روانشناس یا روانپزشک

 در که درمانی هرمرکز ویا بیمارستانها درمانگاهها، سالمت، جامع خدمات مراکز به روانشناسی، یا و روانپزشکی پزشکی، کمکهاي به نیاز درصورت -
  .کنید مراجعه شماست دسترس

  .است طبیعی میشنوند دنیا کنار و گوشه از کهبدي  اخبار به نسبت عالیم این چون. دینباش نگران دیدند خودشان در استرس از نشانه هایی اگر -
 بیخوابی ، مرگ و ازبیماري ترس استفراغ، اسهال، شدید، قلب طپش: مثل عالیمی دچار و بود تحمل قابل غیر آنها براي استرس شدت صورتیکه در -

  .کنند مراجعه درمانی مراکز در مستقر روانشناسان یا روانپزشک پزشک، به شدند اشتها کاهش یا و
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  چگونه است ؟  نحوه دریافت اطالعات جدید در زمینه بیماري  کورونا 
iا:اطالعات علمی جدید را از سایت آواي سالمت وزارت بهداشت  با لینک  ecbehdasht gov i r. .   . دریافت نمایید .
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