
 روش هاي پیشگیري از ابتال به کرونا

    02دست ّایتاى را هکزر تا آب ٍ صاتَى تِ هذت 

)اگز آب   ثاًیِ تطَییذ

ٍ صاتوَى ًوذاریوذ      

اسضذعفًَی کٌوٌوذُ   

ّاي حواٍي اکوکو       

 استفادُ کٌیذ( 

 ّویطِ قث  اس غذا دست ّایتاى راتطَییذ

 سعی کٌیذ دستکص یکثار هصزف ّوزاُ داضتِ

 تاضیذ 

اس تواس تا افزادي کِ عالئوی ضثیِ تِ آًفلَاًشا دارًوذ    

 خَدداري کٌیذ

حفظ فاصلِ یک هتزي تا افزادي کِ عالئن تیوواري را    

 دارًذ ضزٍري است

اس تواس هستقین تا حیَاًات اّلی ٍ ٍحطی خوَدداري  

 کٌیذ

 

 

 

اس کوس چطن ٍ صَرت خَد تِ ٍیژُ تا دسوت ّواي       

 ضستِ ًطذُ تپزّیشیذ

 در هکاى ّاي عوَهی کِ هح  تجوووعوات اًوثوَُ        

هی تاضذ حتوا اس هاسک استفادُ کٌیذ ٍ اسرٍتَسوی  

 ٍ دست دادى تا دیگزاى تپزّیشیذ

 
 
 

 کرونا چیست؟

کزًٍا ًَعی ٍیزٍس است کِ تاعت ایجاد عفوًَوت   

در تیٌی، سیٌَس ّا یا گلَ هی ضَد. ًام ٍیوزٍس   

کزًٍااس ضک  آى گزفتِ ضذُ است کِ ّوٌوگوام      

تصَیز تزداري تا استفادُ اس هویوکوزٍسوکوَج        

 اککتزًٍیکی ضثیِ یک تاج خَرضیذي است

 

 

 

 

 ًکتِ :

در حال حاضز ّیچ ٍاکسٌی تزاي جلَگیزي  اس     

اتتال تِ کزًٍا ٍیزٍس ٍجَد ًذارد تْوتوزیوي راُ      

پیطگیزي اس اتتال تِ تیواري قزار ًگوزفوتوي در      

 هعزض ایي ٍیزٍس هی تاضذ

   تا ایي حال تحقیقات جْت ضٌاسایی ٍاکسي

ٍکطف دارٍي هَثز در سطح جْاى حال اًجام 

 است

       هحققاى تَصیِ هی کٌٌذ کِ هزاقثوت ّواي

پیطگیزي جْت جلَگیزي اس اتتال تِ تیوواري  

 تیطتز هَرد تَجِ قزار گیزد

  خَد تِ خوَد اس    تیطتز اٍقات عالئن تیواري

 تیي هی رًٍذ.

 عالئم ابتال به کرونا

 
 

 

 

اگز تِ تة یا ّز یک اس ایي  عالئن 

هثتال تَدیذ، سزیع تِ هزاکش درهاًی 

 هزاجعِ  کٌیذ 

 کزس                          درد تذى 

 گلَ درد                  سزدرد 

 اسْال                     تَْع 

 استفزاغ           آتزیشش تیٌی
 

در صَرت تواس ًشدیک تا فوزد    

رٍس هزاقة عالئن فوَ    41تیوار  

 تاضیذ
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 بسمه تعالی 
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 تهیه و تنظیم :

واحد آموزش سالمت 

بیمارستان شهید انصاري 

 رودسر 

4 5 

 :در صورت مشاهده عالئم 
          فعاکیت ّاي خارج اس خواًوِ را

 هحذٍد کٌیذ 

     تِ جش جْت دریافت هزاقثت ّواي

پشضکی در هح   کار، هوذرسوِ ٍ       

 هکاى ّاي عوَهی حضَر پیذاًکٌیذ

  ُاس ٍسای  حو  ٍ ًق  عوَهی استفاد

 ًکٌیذ 

   ُدر هٌشل خَد را اس دیگز افزاد خاًوَاد

جذا کٌیذ ٍ درصَرت اهکاى اس حوووام   

 جذاگاًِ استفادُ کٌیذ

         ٌّگام سزفِ ٍ عطسِ اس دسوتوووال

 استفادُ کٌیذ 

    تعذ اس سزفِ ٍ عطسِ دستتاى را حذاقو

 ثاًیِ تا آب ٍ صاتَى تطَییذ 02

  تا یک هاسک ّوَارُ صَرتتاى را تپَضاًیذ 

  عالئن تیواري تِ ٍیژُ تثتاى را کٌتزل کٌیذ 

      ِاگز تیواري رٍ تِ ٍخاهت است سزیوع تو

 هزاکش  درهاًی هزاجعِ کٌیذ

 فراموش نکنیم :
 

 در هکاى ّاي ضلَغ ٍ حو  ٍ ًق  عوَهی اس

 کوس ٍسای  ٍ سطَح عوَهی تپزّیشیذ

 

 

 

 

ٍسای  ٍ ظزٍف ضخصیتاى را تووویوش ٍ      

استزی  ضذُ ٍ جذا اس دیگزاى ًگْوذاري  

 ًواییذ

ٌّگام عطسِ ٍ سزفِ دّاى ٍ تیٌیتاى را 

تادستوال تپَضاًیذ ٍ سپس آى را در     

 سط  ستاکِ تیٌذاسیذ.

 

 

 

 

 گَضت ٍ تخن هزغ را کاهال تپشیذ

 ٌّگام تیواري در خاًِ تواًیذ

  


