دستهای خود را
مرتب با آب و صابون بشویید
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ابتدا دستها را خیس
كرده و بعد آنها را
صابونی کنید

ضمنــ ًا بیمــار بایــد در زمــان اســتراحت در منــزل
موازیــن پیشــگیری زیــر را رعایــت کنــد تــا زمانــی
کــه مرکــز بهداشــت شهرســتان (یــا اســتان) بــه وی
بگوینــد میتوانــد بــه فعالیتهــای روزمــره خــود
بازگــردد.
در زمــان اســتراحت در منــزل ،محــل اســتقرار و
اســتراحت تــا زمــان بهبــودی از ســایرین جــدا شــود
و بهداشــت دســت و ســطوح بایــد بــه خوبــی رعایــت
شــود.
بیمــار از یــک ماســک معمولــی (ترجیحــ ًا ماســک
یکبــار مصــرف) اســتفاده کنــد.
بیمــار در هنــگام عطســه و ســرفه ،دهــان و بینــی
خــود را بــا دســتمال کاغــذی و یــا قســمت بــاالی
آســتین یــا ماســک جراحــی معمولــی بپوشــاند.
اطرافیــان بیمــار از اســتفاده از وســایل خصوصــی
او خــودداری کننــد.
شستشــوی مکــرر و صحیــح دســتها بــا آب و
صابــون بهمــدت  30تــا  40ثانیــه بهخصــوص بعــد از
رفتــن بــه دستشــویی ،پیــش از غــذا خــوردن ،بعــد از
تمیــز کــردن بینــی ،عطســه و ســرفه توصیه میشــود.
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بین انگشتان
را از روبهرو بشويید
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خطوط کف دست را با
نوک انگشتان بشويید
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دو کف دستها را
با هم بشويید
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نوک انگشتان را درهم
گره کرده و بهخوبی
بشويید
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دور مچ معمو ًال
فراموش میشود! در
آخر حتم ًا شسته شود

وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی
معاونت بهداشت
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بین انگشتان را در
قسمت پشت دست
بشویید
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شست دست را
جداگانه و دقیق
بشويید

?
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دست را با دستمال
خشک کنید
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و با همان دستمال شیر
آب را ببندید و دستمال را
در سطل زباله بیاندازید

برای کسب اطالع بیشتر خواهشمند است با شماره 190
تماس حاصل فرمایید و یا به سایت
iec.behdasht.gov.ir
مراجعه کنید.

کرونا ویروس جدید  2019یک
ویروس جدید تنفسی است

راه های درمان بیماری کرونا ویروس

عالیم و نشانه های کرونا ویروس
عالیم اصلی :تب ،سرفه و تنگی نفس
عالیــم فرعــی :آبریــزش ،ســردرد ،احســاس
خســتگی یــا کوفتگــی

چگونــه خــود را در برابــر ایــن ویروس
محافظــت کنیم؟
در حــال حاضــر واکســنی بــرای پیشــگیری از ایــن
بیمــاری وجــود نــدارد .راههــای پیشــگیری از انتشــار
بیماریهــای تنفســی (ماننــد کرونــا ،آنفلوانــزا و
ســرماخوردگی) عبارتنــد از:
شستشــوی مکــرر و صحیــح دســتها بــا آب و
صابــون بهمــدت  30تــا  40ثانیــه بهخصــوص بعــد
از رفتــن بــه دستشــویی ،پیــش از غــذا خــوردن ،بعــد
از تمیــز کــردن بینــی ،عطســه و ســرفه

اگــر آب و صابــون براحتــی در دســترس نیســت،
از محلولهــای برپایــه الکلــی ضــد عفونــی دســت
اســتفاده کنیــد .البتــه اگــر دسـتها بوضــوح کثیــف
هســتند ،همــواره از آب و صابــون اســتفاده نماییــد.
از تمــاس دسـتهای شســته نشــده بــا چشـمها،
بینــی و دهــان خــودداری کنید.
از تمــاس نزدیــک بــا افــرادی کــه عالیــم
ســرماخوردگی دارنــد ،خــودداری نماییــد (حفــظ
فاصلــه حداقــل  2 - 1متــر ،خــودداری از روبوســی،
در آغــوش گرفتــن و دســت دادن)
هنــگام عطســه و ســرفه ،دهــان و بینــی خــود را
بــا هــر وســیله ممکــن بپوشــانید ماننــد دســتمال
کاغــذی ،قســمت بــاالی آســتین یــا ماســک جراحــی
معمولــی .بعــد از اســتفاده از ماســک یــا دســتمال،
آنهــا را در ســطل زبالــه بیندازیــد.
ســطوح و اشــیایی را کــه در معــرض تمــاس مکــرر
بــا دســتها هســتند(مانند دســتگیرهها) را بــا
اســتفاده از اســپریها یــا پارچههــای آغشــته بــه
مــواد ضدعفونیکننــده (بــرای ســطوح مقــاوم
وایتکــس و بــرای ســطوح حســاس الــکل  70درجــه)
بصــورت مکــرر تمیــز و ضدعفونــی کنیــد.
اگــر تــب ،ســرفه و یــا هرگونــه مشــکلی در تنفــس
داریــد ،ســریعا بــه پزشــک مراجعــه کنیــد

هــر چنــد هیــچ نــوع داروی ضــد ویــروس اختصاصــی
بــرای کروناویــروس جدیــد  2019وجــود نــدارد .ولــی
ایــن بیمــاری درمانپذیــر اســت ،افــرادی کــه مبتــا
بــه ایــن بیمــاری شــده انــد بایــد از درمــان هــای
حمایتــی و عالمتــی اســتفاده کننــد ماننــد:
استراحت در منزل
مصــرف مایعــات فــراوان نظیــر ســوپ و آب
مر کبــا ت
مسکن های تب بر

در مــوارد شــدید بیمــاری کــه نیــاز بــه
بیمارســتان دارنــد (عــاوه بــر تــب و ســرفه
عالیــم دشــواری تنفــس نظیــر تنگــی نفــس
نیــز بــه عالیــم اضافــه میشــود) درمانهــا
توســط کادر درمانــی در بیمارســتان انجــام
میشــود.

