ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ COVID19
 ۶اﮔﺴﺖ ٢٠٢٠
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺤﯽ
ﺧﻼﺻﻪ:
در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻮع  COVID19ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت وﺳﯿﻊ ،ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﻓﻮع ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ٣و
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی وﻗﺎﯾﻮی را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮده و از ﺻﺤﺖ
ﺧﻮد و اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ:
 -١ﺳﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۴اﮔﺴﺖ ،در  BCﭘﻮﺳﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺷﻬﺮی ﺣﺘﻤﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.
 -٢از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻞ را
ﺻﺮف ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶ﻧﻔﺮ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -٣زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -۴زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﺎن و
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﻻزﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،دﺳﺘﺎن ﺗﺎﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ،ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ٢
ﻣﺘﺮ را در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺣﻔﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ:
 -١ﺳﺮ از  ٢۴اﮔﺴﺖ ،در  BCﭘﻮﺳﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺷﻬﺮی ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺑﺎ آﻏﺎز  ٢۴اﮔﺴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺷﻬﺮی ﺳﺮاﺳﺮ  BCﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• اﯾﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ راﮐﺒﯿﻦ ﺑﺲ ﻫﺎ ،ﻗﻄﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺑﺲ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ در داﺧﻞ وﻧﮑﻮر ﺑﺰرگ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط   BCﺧﺎرج از ﺳﺎﺣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ.
• ﺻﺮف اﻃﻔﺎل زﯾﺮ ﺳﻦ  ۵ﺳﺎل و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﺻﺤﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
 -٢از ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﮔﺮد ﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﻮﯾﺪ  ١٩در  BCﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﻠﻮاﻧﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
• از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
• از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ .ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ازدﯾﺎد ﺗﺠﻤﻌﺎت در ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ﻣﯿﮕﺮدد.
• ﻣﺤﺎﻓﻞ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
●
●
●
●
●

ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺎﻧﺮا درﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﻏﯿﺮ از اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ روﺑﻮﺳﯽ و ﺑﻐﻞ ﮐﺸﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻏﺬای ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
از ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا ،ﻇﺮوف و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ :ﻣﺎﯾﻊ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﻇﺮوف زﺑﺎﻟﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎس و
ﻣﺎﯾﻊ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺎن.

 -٣ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده روی  ،ﺳﻮاﺣﻞ  ،اردوﮔﺎه ﻫﺎ  ،ﭘﺎرک ﻫﺎ  ،ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺎزی و ﭘﺎرک ﺳﮕﻬﺎ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ:
●
●
●
●
●

از ازدﺣﺎدم در ﺳﻮاﺣﻞ ،ﻣﯿﻠﻪ ﮔﺎه و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﭘﯿﺎده روی اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ .از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺷﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﮐﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرک ،ﺗﺸﻨﺎب ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﯿﺪان
ﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﺷﺴﺘﻪ وﯾﺎ ﺿﺮ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ورزش ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﮐﻤﺘﺮ در اﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺣﺪ اﻗﻞ  ٢ﻣﺘﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.
ﺑﻮﺗﻞ آب و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و از ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

 -۴ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ را در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ:
اﮐﺜﺮﯾﺖ رﺳﺘﻮاراﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮوی ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺮف ﻏﺬا در اﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﺣﺬرﺑﺎﺷﯿﺪ.
●
●
●
●

ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در ﻣﺤﻼت ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺻﺮف ﻏﺬا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۶ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و از ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﺮوﯾﺪ.
از ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و ﻇﺮوف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻮﮐﯽ ،ﻣﯿﺰ ،ﻣﯿﻨﯿﻮ ،ﺑﻮﺗﻞ ﻫﺎی ﭼﺎﺷﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺣﺴﺎب ﭘﻮل ،دوﺑﺎره ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

● ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
● از ﺑﻮﻓﯽ ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ.
● ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی درﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ را
ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﻋﻼوه ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺮای اﻣﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
●
●
●
●
●

در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت از ﻗﺒﯿﻞ واﻟﻤﺎرت و ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﮑﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ.
از ﺗﻤﺎس اﺟﻨﺎس ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﺻﺮف اﺟﻨﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ  ،ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺘﯽ را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ.

اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس را در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪارد .ﻻزم اﺳﺖ آراﻣﺶ و
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ دوﺑﺎره دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

