
وزارت صحت عامه

با آب و صابون برای مدت ۲۰ ثانیه 	  دست های خود را روزانه مکرراً 
بشوئید؛

از متاس نزدیک با افرادیکه زکام و یا ریزش دارند خودداری کنید؛	 

هنگام عطسه و رسفه دهن و بینی خود را با دستامل و یا چادر بپوشانید؛ 	 

از دست دادن، روبوسی و بغل کشی خودداری منایید؛	 

از رفت و آمد به جاهای پرازدحام وبیروبار بپرهیزید؛ 	 

اگر رسفه، ریزش و زکام دارید  باید از ماسک  استفاده منایید ؛	 

برای بلند بردن مقاومت بدن تان از سبزیجات و میوه جات مانند لیمو، 	 
نارنج، کینو، مالته و کیوی که دارای ویتامین - سی میباشند استفاده 

منائید؛ 

بیشرت 	  باشید   داشته  غیره  و  شکر، رسطان  تنفسی،  قلبی،  امراض  اگر 
معروض به خطرمرض ویروس کرونا میباشید لذا در خانه مبانید واز رفنت 

به بیرون بپرهیزید؛

سطوح و جاهای که زیادتر با آن در متاس هستید مانند دستگیر دروازه، 	 
ایتایل  و  مانند کلورین   با مایع ضد میکروب  آنرا  امثال  سطح میز و 

الکهول روزانه بصورت مکرر پاک کنید. 

هموطنان عزیز!

مبنظور جلوگیری از مصاب شدن به مرض ویروسی کرونا نکات ذیل را مراعات منایید:

,متوسط وشدید بوده که واقعات خفیف آن با اسرتاحت در خانه و توصیه 

مایعات خوب شده واقعات متوسط آن نیزبه صورت رسپایی و توصیه ادویه 

از واقعات  فیصد  2 . کم وخفیف بدون دوای ضد ویروسی تداوی میگردد 

شدید شده که نیازبه بسرتی شدن درشفاخانه و توصیه دوای ضد ویروسی و 

اکسیجن را دارد. 

راههای پیشگیری ازرسایت مرض :

و  دهن  عطسه  و  هنگام رسفه  در 

بینی خود را با دستامل بپوشانید.

در  آن  از  که  را  هایی  دستامل 

موقع رسفه و عطسه و گرفنت آب 

اید در  از آن استفاده کرده  بینی 

زباله  سطل  مانند  مناسب  جای 

بیندازید.

دست های خود را بطور منظم با آب پاک و صابون پاک بشوئید.

مانند  های  نشانه  که  صورتی  در 

اتاق  باشید در  را داشته  انفلونزا  بیامری 

خود مبانید و در محالت مزدهم رفت و 

آمد نکنید.

در صورتی که نشانه های بیامری انفلونزا را داشته باشید از نزدیک شدن 

با دیگران جلوگیری منوده و حد اقل  فاصله یک مرت را بین خود حفظ کنید.

در صورتی که نشانه هایی از بیامری انفلونزا را دارید در هنگام احوال 

پرسی از بوسیدن و به آغوش گرفنت یکدیگر پرهیز منائید.

دست های تان را درصورتیکه به سطوح ملوث متاس داده اید به چشم 

ها، بینی و دهن خود متاس ندهید. 

آيا بيامري قابل درمان است؟

بلی این مرض قابل تداوی بوده و در صورتیکه درست تداوی گردد مریض 

به شکل احسن شفایاب میگردد. در صورت بروز مریضی به شکل خفیف و 

متوسط در اطاق تان مانده و اسرتاحت کنید در صورتیکه تب و درد دارید 

از ادویه ضد تب و درد استفاده کنید. در صورتیکه مریضی شدید  میتواند 

دارید به منرات تلیفون داده شود در متاس شوید.

اقداماتی که برای جلوگیری از رسایت مرض به دیگران باید انجام دهیم.

در هنگام رسفه و عطسه دهن و بینی خود را با دستامل بپوشانید. _1

دستامل هایی را که از آن در موقع رسفه و عطسه و گرفنت آب بینی از  _2

آن استفاده کرده ایم در جای مناسب بیندازید. 

دست های خود را بطور منظم با آب پاک و صابون بشوئید. _3

در صورتی که نشانه های مانند بیامری انفلونزا را داشته باشید در اتاق  _4

خود مبانید و در محالت مزدحم رفت و آمد نکنید.

در صورتی که نشانه های بیامری انفلونزا را داشته باشید از نزدیک شدن  _5

با دیگران جلوگیری منوده و حد اقل یک فاصله یک مرت را بین خود حفظ 

کنید.

در صورتی که نشانه هایی از بیامری انفلونزا را دارید در هنگام احوال  _6

پرسی از بوسیدن و به آغوش گرفنت یکدیگر پرهیز منائید.

دست های تان را درصورتیکه به سطوح ملوث متاس داده اید به چشم  _7

ها، بینی و دهن خود متاس ندهید.


