
 

           توص�ه های ک� برای بهداشت عفونت شخ�                                         
ف ز�ر برای محافظ کرونا با توجه به شی�ع فع� و�روس های آنفلوانزا و    :ت شخ� توص�ه � شود، قواننی

 به درسیت دست های خود را �ش���د و مراقبت کن�د .1
ف انگشتان خود با صابون �ش���د 30تا  20دستان خود را چند بار در روز به مدت  پوست خود را   .ثان�ه از جمله بنی
 با کرم محافظ پوست تغذ�ه کن�د

�
 .مرتبا

 
 دست ها را از صورت دور نگه دار�د .2

ری کن�د ز�را این روش و�روس ها از ط��ق غشاهای مخا� از لمس دهان ، بییف �ا چشم های خود با دست خوددا
 .� توانند از دستان به بدن شما برسند

 
   از نظر بهداشیت   عطسهو  کردن  �فه .3

در �ک دستمال �کبار م�ف �ا در کج بازوی خود   .هنگام �فه و عطسه ، فاصله خود را از افراد د�گر حفظ کن�د
دستمال دست بالفاصله �س از �ک بار استفادە در ز�اله   .�فه نکن�د، هرگز در دست خود  کن�د و عطسه   �فه 

د  .ها قرار � گ�ی
 

ن عالئم توجه کن�د  .4  به اولنی
ا�ر احساس ب�ماری دار�د ، برای مشاورە و �شخ�ص با پزشک   .مراقب تب ، ضعف ، �فه و درد بدن باش�د

ی شود  .خانوادە خود مالقات کن�د تا از خطر ابتال به عفونت در اتاق انتظار جلوگ�ی
 

 از د�گران محافظت کن�د .5
به�ت است   .م�ت فاصله داشته باش�د 1.5م ب�ماری را داشته باش�د ، حداقل در صورت امکان ، تا زمائف که عالئ
، بغل کردن ، بوس�دن و   دادن دست در هنگام ب�ماری از تماس جس� مانند  .هنگام �فه �ا عطسه ، دور ش��د

ە خودداری کن�د به نظافت   .، در صورت امکان در �ک اتاق جدا�انه بمان�دمراقبت � شود در خانه ا�ر از شما   .غ�ی
خانه و حمام ، توجه کن�دعمو� آپارتمان خود ، به خصو  ف ف کردن بییف توص�ه  .ص در آش�پ ف هنگام تم�ی همچننی

روشیف وجود دارد: هم�شه از �ک دستمال �کبار م�ف استفادە کن�د که در واقع فقط �ک بار از آن استفادە کن�د  
در صورت امکان ،   .اشدب  تخت خواب کنار در �ک ک�سه پالست�� که   و بالفاصله آن را دور ر�خته ، به عنوان مثال

ی کن�د  .دست های خود را بعد از آن �ش���د تا از انتشار و�روس به افراد د�گر جلوگ�ی
 

 اتاق های �سته را به طور مرتب ته��ه کن�د .6
عث کاهش تعداد و�روس ها در هوا  این با .اتاق های �سته را سه تا چهار بار در روز به مدت دە دق�قه ته��ه کن�د
ی � کند  .شدە و از خشک شدن غشاهای مخا� دهان و بییف جلوگ�ی

 
 فاصله خود را حفظ کن�د ، از شلو�ن خودداری کن�د .7

ش � �ابدو�روس ها به و  ف از د�گران   .�ژە هنگا� که افراد به �کد�گر نزد�ک � شوند گس�ت بنابراین با فاصله گرفنت
ی کن�د  .� توان�د از ابتال به ب�ماری جلوگ�ی

 
 در مورد ماسک های بهداشیت بدان�د .8

اشیت ساخته شدە از �ک سطح ف�ل�ت چند ال�ه که بر روی پوست ، دهان و بییف پوش�دە شدە است  ماسک بهد
در درجه اول از تعداد عوامل ب�ماری زائی که کار�ر از مح�ط خارج  داروخانه)  از  (محافظت از دهان و بییف از جمله

ی � کند ف محافظت �  با این وجود ، تا حدودی ، در برابر استنشاق قط .� کند ، جلوگ�ی رات بزرگ �ا پاشش ن�ی
 .کند


