
 

 روشهای پیشگیری از ابتال به کرونا :

ثانیه   02*دست هایتان را مکرر با آب و صابون به مدت            

 بشویید( اگر آب و صابون ندارید از ضدعفونی

 کنندههاي حاوي الکل استفاده کنید) همیشه قبل از

 غذا دستهایتان را بشویید.

 *سعی کنید دستکش یکبار مصرف همراه داشته باشید

 از تماس با افرادي که عالئمی شبیه به آنفلوانزا دارند

 خودداري کنید.

 *حفظ فاصله یک متري با افرادي که عالئم بیماري را

 دارند ضروري است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مواقع استفاده از کارتهاي بانکی نیز آلودگیها را در          

 نظرداشته باشید

 عالئم ابتال به کرونا:

 ( تب 1

 ( سرفه 0

 ( تنگی نفس 3

 ( سایر عالئم: 4

 *لرز 

 *درد بدن 

 *گلو درد 

 *سردرد 

 * اسهال 

 *تهوع 

                 

 

 در صورت تماس نزدیک با فردبیمار

 روز مراقب عالئم فوق باشید. 14

 (چیست؟ (Coronaکرونا 

کرونا نوعی ویروس است که باعت ایجاد عفففونفت در             

بینی،سینوسها یا گلو میشود. نام ویفروس کفرونفا از               

شکل آن گرفته شدهاست که هنگام تصویر برداري بفا          

استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی شبیه یفک تفا           

 خورشیدي است .

 

 

 

        درحال حاضر هیچ واکسنی براي جلوگیفري

 از ابتال به کروناویروس وجود ندارد.

           بهترین راه پیشگیري از ابتال به بفیفمفاري

 قرار نگرفتن در معرض این ویروس می باشد.

با این حال تحقیقات جهت شناسایی واکسن و        

کشف داروي موثر در سطح جهان حال انجفام         

است. محققان توصیه میکنند که مراقبتهفاي        

پیشگیري جهتجلوگیري از ابتال به بیفمفاري        

بیشتر مورد توجه قرار گیرد . بیشتر اوقفات           

 عالئم بیماري خود به خود از بین میروند .

 

 
1 3 0 

 
هر یک از این عالئفم        اگر به تب یا   

مبتال بودید، سریفع بفه مفراکفز            

 درمانی مراجعه نمایید



 بسمه تعالی 

 
 

 عنوان:

 کرونا و حفاظت فردی

 

 

 

 تهیه و تنظیم 

 واحدآموزش سالمت 

 بیمارستان شهید انصاری رودسر

 9911مهر 
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در صووترم اشوواعووم  عووالئووم         

 بیماری:

 *فعالیت هاي خار  از خانه را محدود کنید

*به جز جهت دریافت مراقبت هفاي پفزشفکفی              

 درمحل کار،

 مدرسه و مکان هاي عمومی حضور پیدا نکنید.

 *از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.

 در منزل خود را از دیگر افراد خانواده جدا کنید و

 *درصورت امکان از حمام جداگانه استفاده کنید.

 *هنگام سرفه و عطسه از دستمال استفاده کنید

ثانیفه بفا      02*بعد از سرفه و عطسه دستتان را حداقل      

 آب و صابون بشویید

 *با یک ماسک همواره صورتتان را بپوشانید.

 *عالئم بیماري به ویژه تبتان را کنترل کنید.

اگر بیماري رو به وخامت است سریع به مفراکفز درمفانفی               

 مراجعه کنید.

 

 *از تماس مستقیم با حیوانات اهلی و وحشی خودداري

 کنید.

 *از لمس چشم و صورت خود به ویژه با دستهاي شسته

 نشده بپرهیزید.

 *در مکانهاي عمومی که محل تجمعات انبوه می باشد

 حتما از ماسک استفاده کنید و از روبوسی و دست دادن با

 دیگران بپرهیزید.

*در مکانهاي شلوغ و حمل و نقل عمفومفی از لفمفس              

 وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید.

*وسایل و ظروف شخصیتان را تمیز و استریل شده و            

 جدا از دیگران نگهداري نمایید.

 *هنگام عطسه و سرفه دهان و بینیتان را با دستمال

 بپوشانید و سپس آن را در سطل زباله بیندازید .

 *گوشت و تخم مرغ را کامال بپزید.

 .*هنگام بیماري در خانه بمانید

 


