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دامنه کاربرد:
سالمنداننظیر: مراکز نگهداري تحت پوشش سازمان بهزیستی 

مقدمه:
ی انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بیناز انسان بهویروس کروناانتقال ، اطالعاتبا عنایت به آخرین 
متري از طریق سـرفه یـا عطسـه منتقـل شـود. راه دیگـر       2تا 1فاصله در تواندویروس میاین و دهان می باشد. 

میـز و صـندلی،   ، هـا  دسـتگیره درب تجهیـزات،  آلوده بـه ویـروس ماننـد   و سطوحها با محیطتماس دست، انتقال
شـود طـور عمـومی و مشـترك اسـتفاده مـی     هبـ وسـایلی کـه  ، پریز و کلیدهاي برق و کلیـه هانرده  پله، شیرآالت

بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فـرد یـا   نظایر آن) اسکناس، اسناد و مدارك دست به دست شده و(
.یدآب و صابون شستشو دهاشیاء مشکوك دست و صورت خود را با

اقدامات کنترلی بهداشت محیط
کاهش غلظت عامل عفونت در هوا، سطوح و اشیاء هدف:

تهویه مناسب و مطلوب، جداسازي فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار یـا مشـکوك،   راهکارها:
گندزدایی سطوح و اشیاء

:)مددجویان(براي مدیران ، کارکنان و بهداشت فردي.1
پرهیز شود.با یکدیگر و کارکنان سالمندانو رو بوسی کردندست دادناز
توسطمذکورکش در تمام زمان هاي حضور در مراکز استفاده از وسایل حفاظت فردي ماسک و دست

و نظایر آنها در کشیک کاري الزامی می باشد.شاغلین
 تعویض ماسک و دستکش در تواتر زمانی کوتاه و شستشوي دائمی دست ها و ضدعفونی دست ها با

محلول هاي بر پایه الکل ضروري می باشد.
بر پایه کنندهها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از مواد ضد عفونیشستن مرتب دست

و حتی گوشی ئیشقبل از دست زدن به دهان، بینی و چشم و بعد از دست زدن به هر سطح و کلیال
تلفن و موبایل و بعد از دستشویی ضروري می باشد.

 حداقل یک متر در هنگام ارائه خدمت ضروري می باشدشاغلینو بین مددجویان رعایت فاصله.
از بکار صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی هیچ شخصی نبایستی در محل حضور یابند مدیر مرکز در

مشکوك و داراي عالئم اولیه تا زمان پایان جويمددو همچنین از حضور در مرکز گیري افراد مذکور 
خود داري نماید. (مسئولیت مدیریت افراد داراي عالئم بر عهده مدیر در اتاق هاي جمعی دوره درمان 

پمرکز می باشد)
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 و استفاده از داشتهدر صورت مشاهده بیماري از جمله سرماخوردگی  استراحت در منزلکلیه شاغلین
صورت شدید شدن عالئم مراجعه به مراکز درمانی الزامی می باشد. و درضروري بوده ماسک 

 تا زمان رسیدن آمبوالنس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی افراد بیمار در صورت مشاهده در مرکز ،
راهنمایی و 190داشته شوند و در صورت نیاز از مرکز تماس یک مکان جدا از سایرین نگهاالمکان در 

مشاوره دریافت نمایند.
دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت نیروهاي خدماتی.
 که دستمال وجود ورتی(در صضروري می باشد.عطسه یا سرفه کردنهنگامکاغذي از دستمال استفاده

نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید).
هر یک از "از دستمال مشترك براي تمیز کردن میز و صندلی و سایر وسایل استفاده نگردد. (ترجیحا

کارکنان از دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافت یکبار مصرف).
ا قبل از شستشو یا ضد عفونی شدن نبایستی در تماس با چشم، بینی و دهان قرار گیرد.هدست
ز یا فیش اه هیچ عنوان مجاز به دریافت وجه افرادي که در تهیه، طبخ و سرو مواد غذایی دخالت دارند ب

نمی باشند. مددجو و شاغلین 
 دریافت وجه به صورت الکترونیکی با استفاده از دستگاه پوز و توسط خود مشتریان و یا یک درصورت

د. فرد مجزا از شاغلین انجام گرد
 ست به منظور رعایت بهداشت فردي اموظفمدیر بوفه و سلف سرویس، بوفهصورت فعال بودندر

دستمال کاغذي جهت استفاده مشتریان در کنار کارت خوان ها قرار دهد.
 صورت (مددجویان) در صورت ضرورت به خارج از اتاق استراحت خود خارج شوند. در سالمندان

خارج شدن رعایت بهداشت فردي ضروري می باشد.
 محض ورود به اتاق استراحت قبل از هرچیزي دست و صورت را با آب و مایع صابون شسته سپس به

از خروج لباس هم دست را مجدد شسته و با مواد ضدعفونی کننده در لباس را از تن خارج کنند. بعد 
دسترس ، دستان را ضدعفونی نمایند.

 نگه داشته باشد.بطور مرتب کوتاه سالمندانناخن
 فراموش نشود.ت معمولیرمستمر نوشیدنی به ویژه آب با درجه حرانوشیدن

:)مددجویانخانواده (براي بهداشت فردي.2
پرهیز شود.با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز
 استفاده از وسایل حفاظت فردي ماسک و دستکش در خارج از منزل به ویژه براي افرادي که عالیم

بیماري را دارند ضروري می باشد.
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کننده بر پایه ها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از مواد ضدعفونیشستن مرتب دست
قبل از دست زدن به دهان، بینی و چشم و بعد از دست زدن به هر سطح و اشیاه و حتی گوشی الکل

تلفن و موبایل و بعد از دستشویی ضروري می باشد.
 داري نمایند.جزء ضرورت خود نگهداري سالمنداناز ورود به مراکز
 ضروري حضور در این مراکزو شاغلین مراکز فوق حداقل یک متر در هنگام مسئولینرعایت فاصله با

می باشد.
 حضور در این حداقل یک متر در هنگام سالمندان در هنگام مالقات از طرف خانواده ها رعایت فاصله با

ضروري می باشدمراکز
 که دستمال وجود نداشت از قسمت (در صورتیعطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده

ده کنید)؛داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفا
ها قبل از شسته شدن و یا ضد عفونی شده با چشم، بینی و دهان تماس برقرار نکند.عدم تماس دست
 مواد و لوازم ضروري سالمند خود به منظور توجه ویژه به آنان از طرف خانواده ها ضروري می تأمین

باشد.

غذایی):(درصورت وجود بوفه یا هرگونه محل عرضه موادبهداشت مواد غذایی.1
 هاي یکبار مصرف انجام گیرد.بنديآب آشامیدنی ترجیحا در بستهسرو نمک، فلفل، سماق، قند، شکر و
.مواد غذایی سلف سرویس قبل از سرو باید داراي پوشش بهداشتی باشند
باشد.عرضه مواد غذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع می
کودکان مطابق دستورالعمل وزارت بهداشتشستشو گندزدایی میوه و سبزیجات مورد استفاده مددجویان و
 با ظروف یکبار مصرف . یا در صورت امکان از ظروف شخصی هر سالمند استفاده شود.غذا سرو
 زنجیره گرم غذا صورت پذیرد.تغذاي گرم بایستی در شرایط رعایسرو
 در اختیار سالمندان قرار گیردو آبدار (آب پز) می گردد غذاي سهل الهضم توصیه.
 نگهداري غذاي مانده توسط سالمندان در اتاق استراحت جلوي گیري شود.از

ابزار و تجهیزات:بهداشت .2
در دستور کار قرار گیرد.استفاده از ظروف یک بار مصرف براي سرو غذا "ترجیحا
دهی کلیه ظروف طبخ و صورت وجود) موظفند پس از سرویس(درهاي سرو غذا ها و محلآشپزخانه

75بااليبا آبرا و نظایر آن، لیوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آبظروف پذیرایی،غذاییسازي موادآماده
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 گراد بشویید، سپس گندزدایی و  آبسانتیدرجهدهی به افراد جدید از سرویسو براي سرویسشی نمایندک
ین استفاده کنند.زهاي جایگ

کلیه افراد مقیم در محل باید وسایل غذاخوري شخصی داشته و پس از هر بار استفاده گندزدایی شود.
شود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.چنانچه از پوشش یکبار مصرف براي میز غذاخوري استفاده می
شود.فریزر هاي مورد استفاده به طور مستمر گندزدایی یخچال و
بار استفاده ر تشو و گندزدایی ملحفه، پتو، و نظایر آن بعد از هضرورت شس
االمکان استفاده (حتیشوندگندزداییطور مستمربه،تفریحی سالمندانوسایل ورزشی وصورت وجود در

نشود).
بار استفاده گندزدایی شود.س از هروسایل نظافت پ
ضروري می بار تخلیه (درصورت وجود)د از هرماشین هاي حمل نقل مواد غذایی بعو گندزداییشستشو

باشد.
 شود.شیفت گندزدایی در هردر صورت فعال بودن وسایل موجود در اتاق معاینه پزشکی ، قرنطینه
 استفاده از وسایل بهداشتی شخصی ضروري استموردحمامرختکن و در.
صورت موقت ها بهز جمله چادر، سجاده و نظایر آن از نمازخانهکلیه مهرها، کتب ادعیه و وسایل مشترك ا

آوري گردد.جمع
.تخت ها ، تشک ها وکلیه تجهیزات  موجود در اتاق هاي مورد استفاده مدد جویان گندزدایی شود
(در صورت وجود)وسایل موجود در فضاي آزاد و سبز به صورت روزانه گندزدایی شود
دد افراد  مستقر ویا ارجاع شده  به محل بصورت روزانه و مستمر گندزدایی شودناوگان هاي حمل ونقل و تر
راهروهارنده به تعداد مناسب در هر طبقه،ها با پایه نگهداکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوي مواد ضد ،

آسانسورها، سرویس هاي بهداشتی و مواردي نظیر آن.
بهداشت ساختمان:.3

 ها. سالنهاي گذاشتن درها و پنجرههواکش و باز استفاده از
هاآسانسورهاي بهداشتی وهاي اقامت، سرویستهویه مناسب محل
زدایی کنیدگندمجزاصورت (حمام و توالت) را بههاي بهداشتیسرویس.
تمر گندزدایی شودسقسمت هاي اداري بصورت مبخش هاي نگهداري موقت و
ها در هوا پخش نشوندگی، درب آن را بگذارید تا میکروبقبل از کشیدن سیفون توالت فرن.

ده و سپس گندزدایی گرددسطوح داراي تماس مشترك با دستمال تمیز و خشک ش
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هاي بهداشتی تعبیه گردد.ها و سرویسکشی صابون مایع و دستمال کاغذي در توالتسیستم لوله
نیروهاي خدماتی درکلیه صورت پذیرد و هاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

هاي آوري پسماند در کیسهجمعالحظات بهداشتی (آوري و دفع پسماند رعایت تمامی مخصوص جمع
.در دستور کار قرار دهندر هر شیفتدر آخبدون درز و نشت)پالستیکی محکم

بینی شود.نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشهاي تجمع نظیردر محل
ها به صورت موقتکنسردها و آب خوريحذف آب.
شوندگندزداییهاي ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکبار در پایان شیفت کاري در صورت وجود سالن.
هاي تنفسی به تعداد کافی در محل.از انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی نصب تابلوهاي آموزش
هاي بهداشتی.به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویسهادستشوي شستنصب راهنماي.

ها دستشويشستنحوه.4
:شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه 20باید با آب گرم و صابون به مدت هادست.1
ها را مرطوب کنید،دست.2
از صابون مایع استفاده کنید،.3
هم بمالید،ها را خوب بهکف دست.4
انگشتان را بشوئید،.5
ها را بشوئید،مچ.6
بین انگشتان را بشوئید،.7
ها آبکشی کنید،دست.8
با دستمال کاغذي خشک کنید (استفاده از حوله یک بار مصرف نیز مورد تایید است)،.9

ال ببندید،شیر آب را با همان دستم.10
،دستمال را در سطل زباله درب دار بیندازید.11



نگهداري تحت پوشش بهزیستیراهنماي کنترل محیطی کرونا ویروس در مراکز معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

7



نگهداري تحت پوشش بهزیستیراهنماي کنترل محیطی کرونا ویروس در مراکز معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

8

سطوح ذیل در محل مورد نظرباید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند:.12
)پشتی صندلی( قسمت پالستیکی یا فلزي)                                ودسته هاي صندلی،نشیمن صندلیمیز، نیمکت و صندلی ها
 در سلف سرویس هاغذا خوريوصندلی میز
تخت ، تشک وملزومات مورد استفاده در اتاق هاي مدد جویان
هاپنجره سقف ،ها، کفدیوار
ناوگان هاي حمل ونقل
خودروهاي حمل ونقل مواد غذایی
،موهسمانیتورهاکامپیوتر ،
 (دستشویی، توالت وحمام)سرویسهاي بهداشتی
 ،هاي ، گوشی تلفن، دستگاهکابینتتخت، کمد، ، چادرهاي اسکان، هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، درها

نظایر آنو وسایل عمومی، کلید و پریزها، هاخوان و خودپردازها، کف پوشکارت
 کننده مجاز استفاده شود گندزداییتمیز (ازمواد جامد و مایع آلوده) و سپس از ماده شده را محل آلوده

و حوله را در کیسه و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشک و تمیز
زباله بیاندازید.

 کننده مطمئن شوید                                                گندزداییاز تماس کافی سطوح با ماده
 در صورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید.
دور ریختن دستکشها در کیسه زباله
 دفع صحیح آن مطمئن شویدکیسه زباله را پلمپ کنید و از
 بعد از اتمام کار بالفاصله دستها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضد عفونی کننده  پایه الکلی تمیز

کنید ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نمایید
.براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده نکنید

یی سطوح:گندزدا.13
کننده مجاز استفاده شود و درشده را تمیز (ازمواد جامد و مایع آلوده) و سپس از ماده گندزداییمحل آلوده

و حوله را در کیسه زباله بیاندازید.کرده صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشک و تمیز
 .از یک ماده گندزدایی مناسب با پایه کلره یا بر پایه الکلی استفاده کنید
کننده مطمئن شویداز تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی.
دقیقه رعایت گردد.60تا 10دا ها زمان مورد نیاز براي اثر گذاري گندز
ستکش آن را تعویض نمایید و در کیسه زباله بیاندازیدصورت آلوده شدن ددر.
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کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید.
کننده  پایه الکلی تمیز کنید ازو صابون بشویید یا ماده ضد عفونیها را با آب بعد از اتمام کار بالفاصله دست

.صورت خودداري نماییدتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با
براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده ننمایید.

:مواد گندزدا. 8
مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل داراي مجوز . 1

کش با طیف گسترده است درصد یک میکروب70ها موثر است. اتیل الکل الکل براي از بین بردن ویروس
عنوان مثال درپوش پروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (بهکلی از الکل ایزوطورو به

هاي دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل استتوسکوپ والستیکی ویال
دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن براي گندزدایی سطوح کوچکبهشود.ونتیالتورها) استفاده می

عنوان استفاده مکرر و طوالنی از الکل بهگردد.شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده میمحدود می
هاي خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکشدن و تركتواند باعث تغییر رنگ، تورم، سختگندزدا می

م. مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیو2
مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

. مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3
مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

کننده.سفید4
گندزدایی قوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري، قارچ و ویروس از 

هاي گندزداها و سفیدکنندهشود.فعال میما به راحتی توسط مواد آلی،  غیروالنزا موثر است اجمله ویروس آنف
طور گسترده در دسترس است و براي کم و به)، با هزینهدقیقه زمان تماس60تا 10با خانگی (

ست و ها غشاهاي مخاطی، پوبا این حال سفیدکنندهشود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می
راحتی با سایر مواد شیمیایی شوند و بهکند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میمجاري تنفسی را تحریک می

ها باید با احتیاط مصرف گردند.دهند. بنابر این سفیدکنندهواکنش نشان می
تر) یفتر و ضعشده (قويسازي توصیهاستفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.تواند اثرات آن را براي گندزدا کاهش دهد و باعث آسیبمی
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شده  رعایت موارد زیر ضروري است:براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق
ه پاشیدن توصیبند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظت از چشم در برابراستفاده از ماسک، پیش-

شود.می
هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.هاي سفیدکننده در محلمحلول-
گردد و آن را ناکارآمد سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می-

.نماید)می
رقیق نمایید.رصدد5/0آن را تا %5در صورت استفاده از سفیدکننده حاوي هیپوکلریت سدیم -

: نکات مهم
 راهنمایی و مشاوره دریافت نمایید؛190درصورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس
درجـه 38بـاالي  تـب فصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگیصورت بروز در ،

اسهال، نارسایی اعضاي بدن عالئم گوارشی از قبیل ، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد
منع و به مراکز درمانی/ خـدمات جـامع سـالمت   ها و شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار خصوص کلیههب

افراد به محل کار خود بازگردند.ارجاع داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/
جهت تهویه ها باز گذاشته شوند وو درها و پنجرهها باید خالی از افراد بوده سالنزدایی و نظافت، نگام گنده

هواکش نیز روشن باشد.بهتر 
نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقدر هنگام گندزدایی مالحظات الزم به
باید با آب سرد یا معمولی تهیه گرددهاگندزدا.
هش می یابد).ساعت کا24ی محلول پس از گذشت (کارایگندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شودهايمحلول
اء هر (به ازصرف در طول شیفتها و استفاده از ماسک یکبار مامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

باید فراهم شود.ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی 2شیفت حداقل 
ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهنمکامخصوص فقط براي گندزداییی ت .
ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي مکانسرویسزداییندگوسائل نظافت و ، ت

.مجزا باشد،شودهاي دیگر استفاده می

د و در نبیند و آسیبوماسک مخصوصتان پاره نشلباس، دستکش ودر طول مدت نظافت مراقب باشید
. صورت صدمه آنرا تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت هبالزم  است سطوح گندزدایی شده
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ی را بهمقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه نصورت مارپیچ حرکت دهید).(ت
"یشود باید داراي چنداده میها و غیره استفها و سالنکه براي نظافت کف اتاق"هاییت"اضافی باشند"رس.
ی،پارچهپس از استفاده ازآب ژاول شسته و سپس در محلولمیبایست در آب داغها، دستمال نظافت و ت

و براي استفاده آماده باشد.شدهخشکور بماند. بعد از آن در دماي اتاق دقیقه غوطه30مدت هب
زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگفلزات میها موجب خوردگی در سفیدکننده.
دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت از تماس با چشم باید خودداري گردد اگر سفید

شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
داده و یرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زها بهکنندهکار بردن سفیداز به

عنوان مثال گازهاي سمی در هنگام مخلوط کردن هاي شیمیایی خطرناك شود. بهتواند باعث واکنشمی
گردد و این شود، تولید میکردن توالت استفاده میکننده با مواد شوینده اسیدي مانند موادي که براي تمیزسفید

صورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده از دد. درتواند باعث مرگ یا جراحت گرگاز می
کننده براي گندزدایی، کامال با آب بشویید.سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدگیرد گاز سمی آزاد مینشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میکننده رقیقسفید
شید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.باید در مکان خنک و دور از نور خور

هایی که اخیرا کنندهشود براي اطمینان از اثربخشی آن از سفیدهیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می
شده خریداري نموده و از ذخیره بیش از حد خودداري گردد.تولید

زانه و تازه تهیه نموده و بر روي آن برچسب تاریخ شده را روکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقاگر از سفید
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24شده بال استفاده را بعد از هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق
شده و قبل از این ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزگردد بنابرها میکنندهشدن سفیدفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.یی با ماده سفیدگندزدا
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان شده را باید دور از نور خورشید و درکننده رقیقسفید

.نگهداري گردد



0

:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس
هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست

با آب و صابون مایع ثانیه 20مدت باالي مچ به
بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 

استفاده نمایید؛کننده بر پایه الکلیضدعفونیمواد

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از
دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید
؛شود)

 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما
. نمایند

زدن به چشم، بینی یا دهان خوددارياز دست
کنید

 هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با
دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل 

؛زباله بیندازید

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو
استراحت کنید؛

ها در هواي سرد و خشک انتقال ویروس
تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛
 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن

.هستید

مصرف میوه و تقویت سیستم ایمنی با
سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان


