ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ COVID19
 ٢۶اﮔﺴﺖ ٢٠٢٠
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازاﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع  COVID19در ﺑﺮﯾﺘﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری  COVID19در اﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری  COVID19وﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﻓﺮاد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ﭼﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ اﻃﺎق
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ.
•
•
•
•
•

درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت  ١٠روز در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪون
ﺧﻮردن دارو ﺿﺪ ﺗﺐ ،دﯾﮕﺮ ﺗﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در زﻣﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ،اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ،اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻫﺎ ،دﮐﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺗﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ.
اﭘﺎﯾﺘﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺎﻧﺮا ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺑﺲ ،ﺗﮑﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ
• ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ از دﺳﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
• دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٠ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﮔﺮ ،ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از
ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن روی ﺧﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻨﺎب رﻓﺘﻦ.
• ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس را ﺧﻮب ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻫﺎی دروازه ،ﺳﻮچ ﺑﺮق ،ﻣﯿﺰﻫﺎ،
ﺗﺸﻨﺎﺑﻬﺎ،ﺗﯿﻠﻔﻮن ،رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮول و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎ ) .ﺣﺪاﻗﻞ دوﻣﺮﺗﺒﻪ در روز(
• از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﺑﻮده و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا را ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ  .ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮان ﭘﮑﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز
روﺷﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
• دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را در ذﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ
•
•

در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در اﻃﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و از ﺗﺸﻨﺎب دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢ﻣﺘﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺻﺤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ.

•
•
•

ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ دوﻻ ﮐﻪ از ﭘﺎرﭼﻪ ذﺧﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ از اﻧﺘﺸﺎر اﻓﺮازات ﺷﻤﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.
آب را در ﮐﻤﻮت در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ان ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺟﺎری ﺳﺎزﯾﺪ.
از ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻇﺮوف ،ﭘﯿﺎﻟﻪ ،ﻗﺎﺷﻖ و ﭘﻨﺠﻪ ،دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎ ،ﺗﯿﻠﻔﻮن و ﺗﺒﻠﯿﺖ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎر ﻫﺎی روزﻣﺮه را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ،آﺷﭙﺰی ،ﻇﺮف و ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ:
• ﺻﺮف ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری وی ﺑﮕﻤﺎرﯾﺪ.
• در ﺻﻮرت ﺑﻮدن در اﻃﺎق ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٢ﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
• در ﺻﻮرت اﻃﺎق ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻏﺬا و ﺿﺮوف ﻧﺎﻧﺨﻮری راﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ در ﯾﮏ ﭘﻄﻨﻮس اﻧﺘﻘﺎل داده و
در ﮐﻨﺎر در اﻃﺎق وی ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﻏﺬا را ﺑﺮﻣﯿﺪارد ﺷﻤﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﺮوﯾﺪ.
• ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻇﺮوف از دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
• از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ اﻧﺪ دور ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﻣﺮاﻗﺐ ﺻﺤﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺗﺎﻧﺮا ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ  ١٩ﺑﻪ اﺳﻨﺎد زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻮﯾﺪ ١٩
• ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ -ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد

