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آﻧﭼﮫ ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾد

اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣﮕﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ ﻧﻣودن اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ
ﺳرﻋت اﻧﺗﺷﺎر ﮐوﯾد 19-را ﮐﺎھش دھﻧد.

ﭼطور ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود؟

از طرﯾﻖ ﻗطرات در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد
ﺑﯾﻣﺎر ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد

ﺗﻣﺎس ﻓردی ﻧزدﯾﮏ  ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﻗﺑت از ﯾﮏ ﻓرد
ﻣﺑﺗﻼ

وﯾروس ﺟدﯾد ﮐروﻧﺎ ﯾﮏ ﮔوﻧﮫ ﺟدﯾد از وﯾروس اﺳت ﮐﮫ اﺧﯾرا ً ﺷروع ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﮐردن ﻣردم ﻧﻣوده اﺳت.
اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در ﺳرزﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﭼﯾن ﺷروع ﺷده اﺳت وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻓراد را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﺟﺎ در
ﻟس آﻧﺟﻠس ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.

ﻋﻼﯾم ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد؟

ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس

ﺳرﻓﮫ

ﺗب

ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از ﺧود و ﺳﺎﯾرﯾن در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐوﯾد19-
ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾم ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽﺗواﻧم اﻧﺟﺎم دھم؟
•
•
•
•
•
•

ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺧﺻوص اﻓراد ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل ،اﺷﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣت ،و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎﯾد از ھر
ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓرت ﻏﯾرﺿروری ،ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﯾﺎ ﺣﺿور در ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔروهھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﮔردھم
ﻣﯽآﯾﻧد اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر را ﻣﺣدود ﺳﺎزﯾد.
دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑرای ﺣداﻗل  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد.
درﺻورﺗﯾﮑﮫ آب و ﺻﺎﺑون در دﺳﺗرس ﻧﺑودﻧد ،از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﭘﺎﯾﮫ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﺣداﻗل
 60%اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﺷﯾﺎء و ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ ﻟﻣس ﺷدهاﻧد را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﺗﻣﯾز و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

•
•
•
•

از ﻟﻣس ﭼﺷمھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ،و دھﺎن ﺧود ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﺟﻠوی دھﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،ﺳﭘس آن دﺳﺗﻣﺎل را دور ﺑﯾﺎﻧدازﯾد .در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ دﺳﺗﻣﺎل در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾد ،از آﺳﺗﯾن ﺧود )ﻧﮫ دﺳﺗﺗﺎن( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﻣﻘرر ﮐرده اﺳت از ﻣﺎﺳﮏ ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در اﯾن ﻓﺻل واﮐﺳن آﻧﻔﻠوزا درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
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