
 
 

 کمک کنند:وس کرونا در پیشگیری از ابتال به ویرچک لیست زیر میتواند به شما  موجود در اقدامات

 منتشر میشوند، آگاه باشید. 19با مرکز درمانی در تماس باشید و از مطالب جدیدی که در مورد کووید  -

 .دیآماده شو ای خانواده نیزخود یا سایر اعض یاحتمال یماریب یبرا -

 یداراو  افراد مستتنمانند باشتتند  در ابتال به ویروس کرونا یشتتتریکه ممکن استتت در مضرخ خطر ب از افرادی -

 .، بیشتر مراقبت کنید و حتی االمکان با آنها تماس نداشته نباشیدمزمن یماریب

 .کنیداستفاده  ماریبفرد جدا کردن  یاز آن برا و دیرا در خانه خود انتخاب کن یاتاق -

 .دیروزمره را انجام ده رانهیشگیپ اقدامات -

 .دییدستان خود را بشو مرتباً -

 .دیکن یو دهان خوددار ینی، بلمس کردن چشم از -

 .دیخانه بمان در دیهست ماریب یوقت -

 .بیندازیدرا درون سطل زباله  دستمال، سپس دیدستمال بپوشان کیخود را با دهان و بینی عطسه  ای سرفههنگام  -

 .دیکن یو ضد عفون زیتمرا د نشو یکه اغلب لمس م یحوو سط اءیاش -

  جه داشته باشید.بیماری به دقت تو عالئم هب

 :تماس بگیرید یدرمان مراکزو با  دیعالئم در خانه بمان نیاز ا کیصورت بروز هر  در

  تب .1

  سرفه .2

 نفس یتنگ .3

COVI یبرا دهنده و اورژانسیعالئم هشدار با  اگر D-19 دیراً به پزشک مراجضه کن، فومواجه شدید. 

 :عبارتند از دهنده و اورژانسیعالئم هشدار 

  نفسنگی ت .1

 نهیسقفسه فشار در  احساس ایمداوم  درد .2

 گیجی .3

 یبه آبصورت  ای ها لبتغییر رنگ  .4

 :است ماریدر خانه شما ب یکس اگر



 
 

 .دیروزمره خود ادامه ده رانهیشگیاقدامات پ به -

 .دیدر خانه نگه دار گرانیاتاق جدا از د کیرا در  ماریب فرد -

ست، اگر - شما ا سالمت خود  تیشده را رعا هیتوص یاطیاقدامات احت وظیفه مراقبت از فرد بیمار به عهده  کرده و 

 .دیرا کنترل کن

 شود. یضد عفون سطوح -

 .دیکن یخوددار یشخص وسایلبه اشتراک گذاشتن  از -

 .دیدر تماس باش گرانیبا د لیمیا ایتلفن  قی، از طردیدش ماریب اگر -

 .دیمطلع شوبیماری در منطقه زندگی خود  وعیش تیوضض از -

  حتما همکاران خود را در جریان قرار دهید.، دارد رییبه تغ ازیشما ن کاری برنامه اگر -

 .دیخودتان باش و همچنین، خانواده یاعضا روانی یسالمت مراقب -

 ، باشید.دارند دیشد یماریب برای ابتال یشتریکه در مضرخ خطر ب یافرادمراقب  -

 .دیباش یکه در خانه و دور از شلوغ به خاطر داشته باشید -

 .دیدار یدسترسخود  چند هفته  یبه ماندن در خانه به داروها ازیکه در صورت ن دیحاصل کن نانیاطم -

 .دیرا محدود کن آنهابا و ارتباط  دیکن یخوددار گرانیدتماس با  ، از دیرو یم رونیب یوقت -

COVI بهکودک شما  اگر - D-19 دی، به مدرسه فرزند خود اطالع دهشد مبتال. 

 تکالیف فرزندان خود را از مدرسه پیگیری کنید. -

 .دیکن منع یاماکن عمومات و تجمضحضور در و نوجوانان را از  کودکان -

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                 
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