
 ویروس کرونا بیماری از یریشگیپ یآموزش کاتن

 (12)دستورالعمل شماره منزل از خروج و ورود یبرا

 گردد. تیرعا منزلاز ورود و خروج  باید برایکه  ینکات

 

  منزل از خروج و ورود هنگام

 :شود تیرعا دقت با و گام به گام دیبا و باشدیم یاتیح اریبس اریبس خانه به بازگشت هنگام در ریز اقدامات

 به مایمستق ،ییجا در نشستن ای برخورد بدون و زیچ چیه به زدن دست بدون خانه به ورود از بعد   .1

 باز صورت در د،یبگذار باز قبل از را ییدستشو در. )دییبشو کامل طور به را خود دست و رفته ییدستشو

 از بعد و دیندازیب بسته در آشغال سطل به را دستمال عایسر و دیبازکن را درب یکاغذ دستمال با در، نبودن

 .دیکن یضدعفون را ییدستشو رهیدستگ کار، انیپا

 دستمال با ابتدا را خود همراه لیوسا گرید و پول فیک ، لیاتومب چییسو د،یکل دسته خود، همراه تلفن  .2

 یگرید خشک یکاغذ دستمال یرو و کرده یضدعفون کامل طور به درصد 70 الکل به آغشته مرطوب

 را محافظ قاب و یگوش یهردو و کرده خارج را محافظ قاب محافظ، قاب از استفاده صورت در. )دیبگذار

 (دیکن یضدعفون کامل طور به

 .دیکن زانیآو خانه لیوسا گرید و منزل یلباسها از دور به یمکان در و دیاوریدرب را خود رونیب یهالباس  .3

 .دییبشو کامل طور به را خود دست و رفته ییدستشو به مجدد   .4

 .دیبپوش را خود منزل لباس دیتوانیم مرحله نیا در   .5

 .دیکن استفاده خود همراه یگوش از دیتوانیم صورتتان، به نزدن دست شرط به و باشدیم امن شما خانه طیمح اکنون

 فراموش.دییبشو توالت از استفاده از بعد و غذا خوردن از قبل غذا، هیته از بعد و نیح در قبل، را خود دست .6

 دست( دهان و ینیب چشم،) خود صورت به یمکان چیه در و روز ساعت چیه در و یطیشرا چیه تحت دینکن

 .دینزن
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 ،یزیروم شخوان،یپ: جمله از. )دییبشو زکنندهیتم یاسپر با هرروز را کار محل و خانه پرتماس سطوح تمام .7

 (درها یهارهیدستگ تخت، کنار زیم و تبلت بورد،یک تلفنها، توالت، و حمام لیوسا کار، زیم

 

  منزل از خروج هنگام

 .دیکن کنترل منزل از خروج هنگام را لیذ موارد .1

 شوم؟ خارج خانه از یستیبا الزاما ایآ

 ام؟ برداشته خودم با درصد 70 یالکل محلول ایآ

  دارم؟ همراه به دستکش خودم با ایآ

 دارم؟ همراه به ضرورت صورت در ماسک ایآ

 .دینشو خارج ازخانه  سرفه و تب یها نشانه  داشتن صورت در .2

 دیبزن ماسک حتما خانه از خروج ضرورت و  سرفه و تب یها نشانه  داشتن صورت در .3

 . دیباش داشته شده تا و زیتم یکاغذ دستمال عدد نیچند .4

 

  آسانسور

 . دینکن لمس خود دست و انگشتان با  را آسانسور مهکد هرگز .1

 یا هیپوکلریت و یا باالتر یا  درصد 70 الکل با با بار نیچند یروز آپارتمان آسانسور یها مهکد .1

 لمس مایمستق را آسانسور یها مهکد و گردد یضدعفون لیوان آب (  9درصد )یک لیوان وایتکس و  5 

 .دینکن
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 . دیکن تیرعا را متر کی فاصله و دینگرد سوار ادیز تعداد به آسانسور در دیکن یسع .2

 .دینکن استفاده آسانسور از د،یکن تردد آسانسور بدون دیتوان یم بنظرتان که دیهست نترییپا طبقات اگر .3

 کنار در و دیبچسبان ها دکمه پانل کنار در یکاغذ دستمال بسته کی دیتوان یم دینداشت یضدعفون محلول اگر .4

 از آسانسور در کردن بسته و باز زین و اسانسور یها دکمه فشاردادن یبرا که دیسیبنو کاغذ یرو بر آن

 .دینما استفاده یکاغذ دستمال

 ان در را یکاغذ دستمال استفاده از پس که دیبگذار اسانسور داخل در زین دار درپوش زباله سطل کی .5

 .اندازندیب

 عهده به داوطلبانه  را زباله سطل هیتخل و کنترل را  یکاغذ دستمال وجود روز هر که باشد مسول نفر کی .6

 .ردیبگ

 

 یشخص لیاتومب

 چیه که دیکن خارج دستتان از یطور را دستکش شدن ادهیپ از پس و کرده استفاده دستکش از االمکان یحت .2

 .نکند دایپ تماس ، است بوده رونیب با تماس در که دستکش ییرو قسمت با بدنتان یجا

 تیپوکلریه ای  ای باالتر ای و درصد 70 الکل با ا با  را ها رهیدستگ لیاتومب به شدن سوار هنگام .3

 .دیکن یضدعفون (  آب وانیل 9 و تکسیوا وانیل کی) درصد 5 

 یا هیپوکلریت و یا باالتر یا  درصد 70 الکل با یدست ترمز و دنده فرمان، خود لیاتومب به شدن سوار هنگام .4

 .گردد یضدعفونلیوان آب (  9درصد )یک لیوان وایتکس و  5 

 تیپوکلریه ای  ای باالتر ای و درصد 70 الکل با با  را راننده جلو نهییآ خود لیاتومب به شدن سوار هنگام .5

 .دیینما یضدعفون(  آب وانیل 9 و تکسیوا وانیل کی) درصد 5 

 .دیینما حاصل نانیاطم خود نکیع و یگوش پول، فیک گذاشتن محل بون آلوده عدم  از .6

 .دیکن یضدعفون درصد 70 الکل با درخانه حضور از پس را خود خودرو چییسو .7


