
 آموزش جلوگيري از ابتال به كرونا

 مقدمه

هيأت محترم وزيران، مراقبت بر اجراي مقررات بهداشتي  21/11/1380اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياريها مصوب  10بر اساس ماده 

( و نيز  هككزاري در جگزوييري از شزيوم بيكاريهزاي انوزاني و       14تأمين بهداشت محيط )بند و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي 

حيواني وايير و مشترك انوان و دام، اعالم مشاهده اينگونه بيكاريها به مراك  بهداشتي درماني و دامپ شكي محل يا ساير مراكز  ييزربط،   

تزرين وازاي     ( از مهز  31انات مبتال به امراض وايير، بالصاحب يا مضر )بنزد  بيكاران مبتال، معالجه و دفع حيو اهتكام به دور نگهداشتن

  باشد.   هاي وايير در مناطق روستايي مي دهياري در زمينه بروز بيكاري

 آنچه بايد براي مراقبت خود و خانواده در مقابله با بيماري كرونا بدانيم!

 روز 14الزي   2دوره نهفتگزي ايزن ويزروس حزدود     باشزد.   ها )نظير سارس و مرس( مزي  ويروس كرونا عضوي از خانواده كروناويروس -1

 باشد. بايد توجه داشت كه اين ويروس ميتواند در دوره نهفتگي از فرد آلوده و بدون عالمت به فرد سال  منتقل شود. مي

ب شامل تب، سرفه و تنگي نفس است. شدت عالئ  متفاوت بوده و از موارد خفي  تا شزديد  عالئ  ي ارش شده براي اين بيكاري اغگ -2

 و كشنده مشاهده شده است.

متر( و از طريق تكاس با قطرات و  2از يك فرد به فرد ديگر در اثر تكاس ن ديك )فاصگه ككتر از  عكدتاً طور معكول انتقال ويروسه ب -3

 افتد. ر اثر عطوه يا سرفه اتفاق ميترشحات دستگاه تنفس فرد آلوده د

 موارد كگيدي در پيشگيري از ابتال به بيكاري كرونا عبارتند از: -4

 دستها بطور مرتب با آب و صابون )يا هر شوينده ديگر مخصوص دستها( شوتن  -

 ضدعفوني دستها درسه براي شوتشو ودر طي روز و در محل كار و يا مكننده  هاي ضدعفوني استفاده از از محگولها و ژل -

 ها و بيني با دستان آلوده ن، چش ها، دها از لكس نكودن لبپرهي   -

 ئ  مشابه آنفگون ا و سرماخوردييدر زمان بروز عالئكي مانند عطوه، سرفه و يا بطور كگي عالپرهي  از خروج از خانه  -

 كانهاي بوته و پرتجكعدر مهاي مناسب و طبي  استفاده از ماسك -

بزه منظزور   هزاي اسزتفاده شزده در محزيط      دستكال و يا ماسكعدم رها كردن يني در هنگام عطوه يا سرفه و پوشاندن دهان و ب -

 جگوييري از انتشار ويروس

 كننده ضدعفونيبا محگولهاي  ح و وسايل پركاربرد و يا عكوميمكرر سطو نكودن  ضدعفوني -

 ه و يا تنگي نفسير تب، سرفدر صورت مشاهده عالئكي نظمراجعه به اولين مرك  درماني  -

 پخته شدهكامل مرغ به صورت  مرغ و تخ  ،يوشتمصرف  -

 اقدامات زير را بطور جدي در سطح روستا معمول نمايند:نيز  بر اين اساس ضروري است كه دهياران

 طريق نصب در اماكن عكومي بويژه مواجد، ساختكان دهياري و در مجامع روستا  رساني موارد فوق به مردم از اعالم و اطالم 

 به ساكنين روستا.مناسب در موارد مرتبط رساني  هككاري با خانه بهداشت و كگيه مراك  درماني در سطح بخش در خصوص اطالم 

 هاي بهداشت اعالم موارد مشكوك به ابتال به بيكاري به مراك  درماني و خانه.  

 هاي ابالغي. هاي روستايي بر اساس مفاد دستورالعكل نظارت بر رعايت اصول بهداشتي در آراموتانها و غوالخانه 

 تجهي ات در اختيار و آالت  سطح روستا با استفاده از ماشينهاي پُرتردد  ضدعفوني معابر و مكان هككاري با مراجع ييربط براي 

 .نظارت و تأكيد بر رعايت بهداشت در اماكن عكومي روستا 

 

 ریـو پیشگی رلـکنت زـمرک در یافته ارـانتش اطالعات از اقتباس

 پزشکی آموزش و درمان وزارت بهداشت، بیماری و دستورالعمل      

 1398اسفند ـ 18پيام آموزشي شمارة 
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