
 

  19پیشگیری از ابتال به کووید 

 ویژه: همراهیان و افراد در معرض تماس

 آموزش سالمت

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

  99تدوین:  بهار 

 های خودپرداز صفحه کلید دستگاه 

 ATM   های کارت خوان و دستگاه 

  )زنگ اماکن عمومی و شخصی ) منازل 

  ثبت اثر انگشت حضور پرسنل در دستگااه

 های ورود و خروج

  مهر یا استامپ 

  صندلی ها و دستگیره ها در مترو، اتوبوس و

 تاکسی 

  خودکار و قلم در بانكها، ادارات و امااکان

 عمومی 

 کنیم:    اشیا و سطوح که مرتب لمس می

مانند ریموت کنترل تلویزیون ،دستگیره هاا  درهاا ، 
گوشی همراه ، کلیدها  شخصی ، کارت ها  باانا ای 

 و ...را تمیز وضد عفونی کنید.

استفاده از ظروف مشترك با اعضا  خانواده وسایر افراد 
 اجتناب شود. 

  مواد غذایای و  میوه و سبز  و تنوع در مصرف همه 
ویتامین ها ) ویتامین آ، سی، د ، کا و...( سبب تقویا  
سیستم ایمنی بدن می شود و فرد را در مقابل ابتال باه 

 کرونا ویروس مقاوم می کند.

 بیماران مش وك باید از ماسك استفاده کنند.

در صورت اضطرار و عدم ام ان انتقال فرد با عالئم بیمار  
کرونا ویروس با آمبوالنس ؛ بجا  استفاده از وسایل نقلیاه 
عمومی، بیمار خود را با خودرو  شخصی منتقال ماراکاز 
درمانی کرده و در حین انتقال پنجره وسیله نقلیه باز باشد و 
قسم  ها  آلوده به ترشحات تنفسی را با وایت اس یاك 
درصد ) ده سی سی  وایت س در یك لیتر آب ( ضدعفونای 

 کنید.

 :توجه

دق  کنید که محلول حتما باید با آب سرد درس  شود و نه 
آب گرم، آب گرم خاصی  گندزدایی و ضدعفونی محلول را 

 .از بین می برد

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: 

 معاونت درمان وزارت بهداشت مدیریت درمان کرونا

 4 5 

پاسخگوی   0404و  191سامانه های تلفنی 

 سؤاالت شما در مورد بیماری کرونا هستند.



این برگه آموزشی دربردارنده ن اتی در مورد پیشگایار  
 از ابتال به ویروس کرونا  اس  . 

 لطفا این مطالب را به دقت مطالعه بفرمایید. 

بعد از آخرین تماس نزدیك با فرد بیمار تا چهاارده 

 روز مراقب این عالئم باشید: 

 لرز بدن                               

 درد بدن

سردرد                                                          

 اسهال

 تهوع استفراغ                

 آبریزش بینی شدید 

در صورت ابتال به این عالئم در منزل استراحت کنید 

و نكات ایمنی  برای جلوگیری از انتقال آلودگی باه 

 دیگران را رعایت کنید. 

تب، سرفه های خشك و سختی  اما اگر سه عالمت 

به مرکز درمانی مراجاعاه “  داشتید،  سریعادر تنفس 

 کنید. 

 04دست هایتان را مكرر با آب و صابون به مادت 

 ثانیه بشویید. .

هاا  حااو   اگر آب وصابون ندارید ، از ضدعفونی کنناده
روز 9سااعا  تاا  1ال ل استفاده کنید. )کرونا ویروس از 

 میتواند رو  سطوح باقی بماند(. 

 همیشه قبل از غذا خوردن دستهایتان را بشویید.

هنگام سرفه و عطسه ، دستمال  جلو  دهان وبینی خاود 
گرفته و بعد آن را درون سطل زباله)درب دار( بیندازید و یاا 
از بخش باالیی آرنج خود در هنگام عطسه و سرفه استفااده 

 نمایید. 

ها  شاساتاه نشاده  از لمس چشم وصورت خود با دس 
بپرهیزید و در صورت انجام این کار بالفاصله دس  هاا  

 خود را بشویید و ضدعفونی کنید.

ازتماس نزدیك با بیمار مبتال به کرونا ویروس مشا اوك 
 خوددار  کنید.  

رعای  فاصله حداقل یك و نیم متر باا فارد بایاماار در 
 پیشگیر  از بیمار  موثر اس .

ازحضور در م ان ها  شلوغ وعمومی ، وسایل حمل ونقال 
هاا، ادارات و  عمومی ، مراکز آموزشی ، ورزشی، پاایااناه

روز پس از تماس با بیماار خاوددار   11سازمانها به مدت 
 کنید.

در صورت حضور در تجمعات انبوه در م ان ها  عماومای 
حتما از ماسك استفاده کنید واز روبوسی، بالال کاردن و 

 دس  دادن با دیگران بپرهیزید.  

در م ان ها  عمومی در صورت استفاده از آسانساور ، 
دکمه ها  آن را با دستمال کاغذ  تمیز، سوآپ گاو  
پاك کن ویا خالل دندان تمیز فشار دهید و سپاس آن 
را در کیسه زباله یا سطل زباله پدالی درب داربینادازیاد.  
به هیچ وجه از انگشتان دس  برا  زدن دکمه آسانسور 

 استفاده ن نید.

در صورت استفاده از آسانسور، جه  ایستادن شما، بایاد 
رو به درب آسانسور باشد و به هایاچ وجاه روبارو  

 ی دیگر نایستید.

در اماکن عمومی حتما ازسطل ها  پدالی استفاده شاود 
و از دس  برا  باز کردن درب سطل زبالاه اساتافااده 

 ن نید.

یازده سطح آلوده که پس از تماس با آنها بایستی دستها 
ثانیه بشوییاد  02تا  02با آب وصابون به مدت“  را سریعا

شستشو  کامل ، دستاتاان را باه   و مواظب باشید، تا
 چشم، دهان و بینی نزنید: 

  صفحه کلید کامپیوتر و لپ تاپ 

 موس و صفحه زیر موس 

   صفحه موبایل 

   تبلت و گوشی تلفن 

 صفحه کلید و دکمه های آسانسور 

 پول و اسكناس 
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