
دست های خود را با آب و : دوم

صابون برای حداقل بیست ثانیه 

.بشویید

قبل از خوردن غذا یا تهیه غذا و بعد 

ن از عطسه و سرفه و تخلیه بینی یا رفت

به مکان های عمومی دست های خود 

اگر شستن دستتان با آب و. را بشویید

صابون میسر نیست، ماده ضد عفونی 

.درصد الکل استفاده کنید۶۰با حداقل 

از دست زدن به چشم و : سوم

. بینی و دهانتان پرهیز کنید

این ویروس می تواند روی برخی 

اگر . سطوح تا چند روز دوام بیاورد

به سطوح آلوده به ویروس و سپس به 

چشم و بینی و یا دهانتان دست بزنید

.ممکن است بیمار شوید

افراد مسن و کسانی که با بیماریهای 

مزمن درگیر هستند، در معرض خطر 

باالتری قرار دارند و باید با پزشک 

برای روش های محافظت از خود 

یک لیست از افرادی که . مشورت کنند

در موارد اضطراری می توانید با آنها 

تماس بگیرید تهیه کنید و  یک محل 

در خانه برای ( اتاق)خصوصی 

. اعضای بیمار خانواده در نظر بگیرید

برای مراقبت از خود و : ششم

. عزیزانتان برنامه ریزی کنید

ویروس کرونا عمدتا از طریق 

ذرات سرفه و عطسه بیمار مبتال 

داخل دست خود . پخش می شود

. عطسه یا سرفه نکنید

هنگام سرفه و عطسه از : پنجم

دستمال کاغذی و یا آرنج خود برای 

. پوشش صورت خود استفاده کنید

درخانه بمانید بجز در مواردی که نیازمند دریافت خدمات 

۹۱۱در صورت داشتن عالئم حاد بیماری با . پزشکی هستید

. تماس بگیرید

ثانیه ۲۰دستان خود را با آب و صابون به مدت حداقل 

۶۰یا از ماده ضد عفونی برای دست حاوی حداقل )بشویید 

(.در صد الکل استفاده کنید

.سرفه و عطسه خود را با استفاده از آستین و آرنج خود بپوشانید

با خویشاوندان و دوستان خود از طریق تلفن یا مکالمه 

.ویدیویی در تماس باشید

کارهایی که باید انجام دهید
از خانه بیرون نروید یا در گردهمایی های غیر 

. ضروری شرکت نکنید

.در دستان خود  عطسه یاسرفه نکنید

.از منابع غیر قابل اطمینان اطالع نگیرید

از بازدید خویشاوندان و دوستان خود خودداری 

کنید، زیرا احتمال در خطر قرار دادن یکدیگر باال 

.می رود

کارهای که نباید انجام بدهید 

۱۹-راه های پیشگیری از گسترش کووید
با همکاری انتشارات سالمتی هاروارد19-تهیه شده با طرح سالمتی کووید
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حداقل دو متر از افراد دیگر 

ر فاصله بگیرید، حتی اگر به نظ

از مقررات . بیمار نمی رسند

محلی شهر خود برای خروج از 

.خانه اطالع داشته باشید

تا حد امکان در خانه بمانید : اول

بجز در مواردی که نیاز پزشکی 

! دارید

۷۰برای این منظور از محلول حاوی 

در صد الکل یا محلول رقیق شده تمیز

ید و استفاده کن( وایتکس)کننده خانگی 

تر و وسایلی مانند تلفن و کلید و کامپیو

دستگیره در و کنترل تلویزیون را 

.مرتب تمیز کنید

سطوحی که مکرر مورد : چهارم

استفاده قرار می گیرند را تمیز و 

. ضد عفونی کنید

اداره بهداشت منطقه خود و ۱۹-با مراجعه به سایت های کووید

و سازمان ( CDC)وب سایت مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها 

.از اخبار مربوط اطالع یابید( WHO)جهانی بهداشت 

http://www.covid19healthliteracyproject.com/
http://www.health.harvard.edu/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

