
 پيشگيري از ابتال به كرونا ويروس
مهم ترين 

 خط دفاع

ي از عفونت  ي براي جلوگير
 وجود ندارد.  nCoV2019در حال حاضر هيچ واكسنر

ي  ين راه پيشگير ر در معرض ويروس كرونا از ابتال به بيماري بهير  است. قرار نگرفتر

  مورد مشکوک موردي است كه بايد نمونه گيري شده و بررسی هاي بيشتري درمورد آن انجام پذيرد.

شستشوي مکرر دست ها با آب و صابون 

ثانيه به ويژه قبل و بعد از  02به مدت 

 غذا خوردن

 اجتناب از دست دادن و روبوسی

پوشاندن دهان و بينی به هنگام عطسه و 

ي ديگران و خود و دور انداختن سرفه

 دستمال داخل سطل زباله

خود داري از تماس با افراد داراي 

عالمت شبيه آنفوالنزا و حفظ فاصله 

 با آنانمتري  1حداقل 

خود داري از تماس با افراد داراي 

 عالمت شبيه آنفوالنزا

خود داري از تماس با افراد داراي 

 عالمت شبيه آنفوالنزا

 استفاده از ماسك در تجمعات انبوه

 ضدعفونی سطوح  در تماس 

 پخت كامل گوشت و تخم مرغ

خودداري از لمس وسايل و سطوح در 

 اماكن عمومی و شلوغ

استريل كردن وسايل شخصی  و جدا 

 كردن آن از ديگران

خودداري از لمس چشم و صورت به 

 ويژه با دست غيراستريل
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 دفتر مشاوره و سالمت



 اقدامات فرد مبتال به كرونا ويروس
 دفتر مشاوره و سالمت

مهم ترين 

 خط دفاع

محدود كردن  فعاليت هاي  خارج از 

منزل  به جز هنگام دريافت مراقبت هاي 

 پزشکی

عدم استفاده از وسايل حمل و نقل 

 عمومی

جداسازي محل استراحت فرد مبتال از 

 بقيه افراد

پوشاندن دهان و بينی با دستمال به 

 هنگام عطسه و سرفه 

 02شستن دست با آب و صابون به مدت 

 ثانيه بعد از عطسه و سرفه

ضدعفونی كردن تمامی سطوح لمس 

 شده توسط بيمار

 پوشاندن صورت با ماسك

 كنترل عالئم بيماري به ويژه تب 

مراجعه به مراكز درمانی در صورت 

 بدتر شدن وضعيت جسمانی

 استفاده از دستکش و لباس محافظتی

ضدعفونی فضاي استراحت و ملحفه و 

 لباس ها

 استفاده از حمام و توالت جداگانه

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

11 

11 

12 



 اقدامات مربوط به اطرافيان فرد مبتال
 دفتر مشاوره و سالمت

مهم ترين 

 خط دفاع

 اجتناب از مالقات فرد بيمار

 متري با فرد بيمار 1داشتن فاصله حداقل 

استفاده از لوازم حفاظت فردي از قبيل 

 دستکش، گان و كاور كفش

دور ريختن و معدوم كردن وسايل يکبار 

مصرف استفاده شده و ضدعفونی ساير 

 لوازم

ضدعفونی كردن وسايلی مانند 

 لباسشويی

 استفاده مداوم از دستکش و ماسك

شستن بالفاصله دست ها پس از دور 

 ثانيه 02ريختن دستکش به مدت 

دور كردن افراد مسن، كودكان و 

داراي بيماري قلبی، ريوي ، كليوي 

 و ...
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 بعد از آخرين تماس نزديك با  فرد بيمار 

روز مراقب عالئم زير باشيد. 11  

 
 تنگی نفس

 
 سرفه

 
 لرز

 
 تب

بدن درد، گلودرد،   

اسهال و استفراغ، 

 تهوع و آبريزش

 مراجعه به مراكز درمانی در صورت ابتال به هر يك از عالئم باال


