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 مقدمه

سایی راه   تقال این های انکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشنا

عنوان یک اصخخل کلی و طبق آخرین اطالعات، انتقال اسخخت ولی بهطور دقیق مشخخ ن نشخخدهویروس هنوز به

انسخخان از طریق سخخرفه، عطسخخه، ت لیه ترشخخحات بینی و دهان در محیط   های تنفسخخی از انسخخان بهویروس

سته    می ساس دان شد. برا شدید با  با سرفه،  های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا  عالیمی همچون تب، 

الریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد.  به ذاتتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجر  تنگی نفس می

 است. طور دقیق مش ن نشدهدرصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به

راه دیگر انتقال، تماس متری از طریق سخخرفه یا عطسخخه منتقل شخخود.  2تا  1تواند در فاصخخله این ویروس می

ها، میز و صخخندلی، شخخیرآ ت،  ها با محیط و سخخطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دسخختگیره در دسخخت

ست که   پله نرده سایلی ا ستفاده می   به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و شترک ا شامل    طور عمومی و م شود 

د با هر فر ابراین حائز اهمیت است پس از تماس اسکناس، اسناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن. بن     

 آب و صابون شستشو گردد. بایا اشیاء مشکوک دست را 

 

 دامنه کاربرد 

موسسات آموزش عالی    هادر دانشگاه  )کرونا ویروس( 19-کوویداین راهنما جهت پیشگیری و کنترل  

شکده  شگاه مدارس و ها، ، دان سایر حوزه  آموز آزمون های های امتحانی برگزارکننده های علمی و تحقیقاتی و 

ها، مقررات، نامه سخخایر قوانین، آیینضخخمنا و  .کاربرد دارد پزشخخکی مرکز سخخنجش آموزشسخخازمان سخخنجش، 

 است.ای به قوت خود باقیهای مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت حرفهدستورالعمل

 

 گذاری اجتماعی  فاصله

ست. از آنجا که   های کاهش مواجهه و قطع زن یکی از راه صله گذاری اجتماعی ا جیره تماس رعایت فا

هستند و محل های برگزاری آزمون   19دانشجویان در معرض بیماری کووید   ون ا، داوطلببسیاری از شاغلین   

در این راستا  زم است موارد زیر   ، یکی از اماکن تجمع محسوب شده که می تواند سبب انتقال بیماری گردد    

 :رعایت شود

 

 راهروها، محوطهیخروج ،یکارکنان در تمامی مبادی ورود ،متر بین داوطلبین 1داقل فاصخخله ایمن ح ، ،

 رعایت شود. حوزه های امتحانی سالن ها وکالس های
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    جلوگیری  های امتحانی  ورودی وخروجی وسخخخایر فضخخخاهای حوزه های  از تجمع داوطلبین در مقابل در

 شود.

    ستردگی محیط برگزاری آزم صورت گ شگاه     در  شکده ها در دان صله زیاد بین دان سه   ون )فا س محل  / مو

ضخخرورت اسخختفاده از ماشخخین های عمومی جهت تردد ازجمله اتوبوس، مینی بوس، ون در هر  آزمون ( و

 ردیف یک نفر و به صورت ضربدری و حداکثر از یک سوم تا یک چهارم ظرفیت خودرو استفاده شود. 

 ر د صخخندلی های داوطلبین ین های امتحانی الکترونیک، نیمکت ورعایت فاصخخله حداقل یک متر بین کاب

 است. الزامی هایی که برای آزمون در نظر گرفته شدههای درس، راهروها و سایر محلکالس

  داوطلبان رعایت نمایند.با متری را  2تا  1مراقبین باید فاصله 

  ایمن  فاصله  یتاضمن حفظ رع در بدو ورود و حین آزمون،  بررسی کارت ورود به جلسه آزمون   متولیان

 نمایند.استفاده  (وسایل حفاظت فردی )ماسک ودستکشاز 

  ،صله تمامی قبل از برگزاری آزمون شیوع کووید  موارد مرتبط با فا شگیری از  از  19-گذاری اجتماعی و پی

شبکه        سنجش،  سازمان  سایت  شبکه طریق پیامک،  زیون، اخبار و یا یهای تلوهای اجتماعی، زیرنویس 

مراه داشتن هرگونه وسیله )من جمله عدم به هشود رسانی های الکترونیکی به داوطلبان اطالعسایر روش

 تکمیل فرم اضخخخافه از قبیل کیف، کتاب و مواردی نظیر آن، عدم تحویل گرفتن امانات در محل آزمون          

 و غیره(.م صوص خوداظهاری داوطلبین وامضاء آن قبل از ورود به سالن  1/1

    درصخخورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشخخد، بایسخختی فاصخخله یک تا دو متر )حداقل یک متر( و

 حداقل زمان ممکن رعایت گردد.

 های عمومی اجتناب گردد.ه،  بی، آبدارخانه و سایر مکاناز تجمع افراد در محوط 

  نمایند  می ا اعالمخود ر کرونا  در فرم خود اظهاری و یا در زمان برگزاری آزمون بیماری    افرادی که  برای ،

را از لحاظ فاصخخله گذاری اجتماعی، ملزومات ایمنی  مناسخخبترین شخخرایط   موظفند مربوطه مسخخلولین

  ایجاد نمایند. داوطبین مورد نظربرای  را محل آزمونناسب تهویه م وحفاظت فردی 

   سلولین  برگزاری آزمون شکوک  افراد برایم صا مجزا برای انجام آزمون محلی بیماری کرونا  به م  صاخت

 .دهند

  های سخوال به مسخلول م زن در یک محل   ها و دفترچهرابطان بعد از پایان آزمون، در تحویل پاسخ نامه

 تجمع ننمایند و فاصله اجتماعی )حداقل یک متر( را از همدیگر در کنار در م زن رعایت کنند.

  شوری  آزمون ها حتی ا مکان شهر   ک صورت غیرمتمرکز )هر داوطلب در  سکونت   به  خود آزمون محل 

به آزمون به صخخورت متمرکز) برگزاری آزمون کشخخوری در یک شخخهر (  دهد.( برگزار شخخود واز برگزاری 
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شهری   ضعیت قرمز   شهرهای با   ازمنظور کاهش تردد بین  شهرهای  و اجتناب بالعکس  و سفید ، زردبه 

 شود.

  ستفاده نمی نمایند،      داوطلبین ش صی ا سیله نقلیه  صورت امکان از آ که از و شهری  در ژانس های درون 

 .نمایندبرای رسیدن به محل آزمون استفاده 

  رعایت الزامات در با بسخختگان، فاصخخله مناسخخب رعایت در صخخورت اسخخکان در منزل اقوام حتما داوطلبین

  .دهندمد نظر قرار صرف غذا

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

های زیر انجام  ، فعالیتآزمونگذاری اجتماعی، پیش از ورود به محل طرح فاصخخله زم اسخخت براسخخاس  

 پذیرد:

که مبنی بر عدم وجود عالئم   اظهاری   فرم خود آزمونکار/   به محل  ورود  قبل از موظف هسخخختند   همه  -1

 (.1/1و1ه )پیوست شمارنمایند  را تکمیل نزدیک با بیماریا وجود تماس  19-تنفسی مرتبط با کووید

شاغل     ب -2 صورتی که  شاغلین: در  سامانه      ررسی روزانه عالئم  شد، می بایست عالئم فرد در  دارای عالمت با

ثبت گردد و در صخخورت وجود هشخخدار مراجعه به مراکز   salamat.gov.irوزارت بهداشخخت به آدرس 

خدمات جامع سخخخالمت، از ادامه فعالیت شخخخاغل در محل کار ممانعت به عمل آید و در صخخخورت عدم                   

س  سامانه فوق فرد عالمت   د سی به  سالمت ارجاع داده می   تر دار جهت ارزیابی به مراکز خدمات جامع 

شت ارائه گواهی پزشک معالج به         شاغلین وجود دا صورتی که نیاز به قرنطینه خانگی برای این  شود. در 

 به کار را طیالزامی است. این افراد باید پروسه های مربوط به تش ین، درمان، نقاهت و بازگشت       مدیر

 کنند.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

به     گروه دو با گواهی پزشخخخک معتمد،  ید   به  ابتال معرض در که  افرادی عنوان زیر   19-بیماری کوو

 است: شده گرفته نظر در دارند، قرار دارعارضه

 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب 

  فشارخون 

 ابتید 
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 یانهیزم یتنفس یهایرمایب 

 BMI> 40  

 :یمنیبا نقن ا مارانیب -بگروه 

 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت mg5/12 از دو هفته شیب در روز  زولونیپردن 

 یدرمان یمیش 

 اهیمیبدخ 

 اعضاء وندیپ  

 نظر گرفته شود: در درگیر در فرآیند آزمون موارد زیر برای این افراد

صورت دورکاری صورت  گیری، بههای کارکنان اداری این افراد تا پایان همه لیتصورت امکان، فعادر -1

 پذیرد.

شرایط محیط کار برای این افراد به    -2 صورت عدم امکان دورکاری،  ای فراهم گردد که حداقل گونه در

ی طتماس با سایر افراد را داشته باشد. تغییر شغل موقت در محیط کاری و یا تغییر محل کار به محی

 کننده باشد.تواند کمکتر میجمعیتتر و کمبا شرایط تهویه مناسب

 کارفرمایان شرایطی را جهت استفاده از مرخصی برای شاغلین فراهم نمایند. -3

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

هت   زم اسخخخت پس از طی دوران درمان و نقاهت، ج     19-احتمال ابتال به بیماری کووید     تمامی شخخخاغلین 

ابالغی  "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشت به کار براساس آخرین نس ه 

شکی          شت به کار مورد ارزیابی پز شاغل برای بازگ ضعیت  شت مورد ارزیابی قرار گیرند و و رار ق از وزارت بهدا

 گیرد.

 محیط و کارسالمت  یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

      اصله  ف از دست دادن، روبوسی و کلیه اعمالی که مستلزم تماس فیزیکی و نزدیک شدن افراد به کمتر از

 متر( باشد، خودداری شود.1مجاز )

  و خروج  داوطلبین وکارکنان از زمان خروج از منزل تا پایان برگزاری آزمونتوسط  رعایت حفاظت فردی

 شود.می تاکید وتوصیه حوزه 

 صورت الکترونیکی صادر شود. کارت ورود به جلسه آزمون به 

 نگهبانی خودداری گردد. از پذیرفتن امانات و وسایل همراه داوطلبان در ب ش 
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  ها، استفاده از مواد ضدعفونی  نکات بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک و شستشوی دست      تمامیرعایت

سطوح مطابق با دستورالعمل های مربوطه از سوی وزارت    گندزدایی  ت وکننده مورد تایید وزارت بهداش 

 داوطلبین آزمون الزامی است. توسط کارکنان وبهداشت 

  کن، ماشین حساب و مواردی   داوطلبان ملزم به استفاده از لوازم تحریر ش صی )خودکار، مداد، پاک   همه

 بین ممنوع است.لبین داوط وسایل، اشیا، کردنو رد و بدل  .نظیر آن( هستند

   باشد   میتوسط افرادی که صحت سالمت آنها مورد تایید ناظرین بهداشتی      باید توزیع سوا ت امتحانی

 انجام پذیرد.

 برروی زمین خودداری گردد.نامه  پاسخ از قراردادن سوا ت و 

  از  فادهملزم به اسخخت ،ضخخمن رعایت فاصخخله ایمن بینلداوط آزمون باتطبیق دهنده عکس کارت  متولیان

 می باشند.ماسک ودستکش 

          برای ثبت حضور و غیاب داوطلبین ترجیحا از سیستم تش ین چهره استفاده کنید )در صورت استفاده

برای ضخخدعفونی انگشخخت پد الکلی ارائه و یا  %70از سخخیسخختم اثر انگشخخت وجود یک ظرف محتوی الکل 

 ضروری است(.

 ستم تش ین چهره استفاده شود)در صورت وجود(.از سی "برای ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحا 

  ند مواد غذایی در بین کارکنان و    کننده های میان وعده های       توزیع  آماده سخخخازی و کاران  ردسخخخت ا

 ند. زم به دریافت کارت بهداشت می باشملداوطلبین 

  تمسافرخانه حتما گندزدایی کردن محل استقرار وشست شوی دس       درصورت اسکان در هتل/  داوطلبین 

 .دهندها مورد توجه قرار 

 ودهحتما از ماسک استفاده نم ،) با وضعیت قرمز، زرددر تمام طول حضور در شهر محل آزمون داوطلبین 

 مورد توجه قرار دهند.نیز را  رعایت اصول بهداشت فردی و

 انجام شود ثانیه با آب و صابون 20ها به صورت مکرر به مدت حداقل  شستشوی دست. 

   که دستمال وجود نداشت از قسمت    )در صورتی عطسه یا سرفه کردن    هنگامکاغذی ستمال  از داستفاده

 داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(.

 ها با چشم، بینی و دهان جدا خودداری شود.از تماس دست 

 بهداشت مواد غذایی  .2

 گردد. کارکنان  به صورت بسته بندی شده تحویل بین ولمیان وعده غذایی بین داوط 
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 است بین داوطلبین ممنوع  خوراکی و نوشیدنی بدل و رد. 

  ی آب آشامیدنی بسته هر داوطلب یک بطر و بهاستفاده از پارچ آب ولیوان در حوزه امتحانی ممنوع بوده

  تحویل گردد. جهت مصرف بندی

  ماسخخک در تمام طول مسخخیر از  حتما درصخخورت اسخختفاده از اتوبوس جهت تردد بین شخخهری،داوطلبین

 .کنندتاحد امکان از تغذیه های ارائه شده توسط سرویس اتوبوس ها استفاده ن و استفاده

    ستفاده از اغذیه های صورت ا شود که     در  ستورانی حتما به مکان هایی مراجعه  محل های تهیه غذای ر

 قرار داشته وتاییدیه آنها را داشته باشند. شهرستان بهداشت استان/مرکزمورد تائید 

  سلول صات وی      در هر حوزهخرید و توزیع تغذیه  م ش  ش ن بوده و م در  به همراه فرم خوداظهاری م

 و سالمت وی مورد تایید باشد اختیار ناظر بهداشتی قرار گیرد

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3
 

 و عوامل کارکنان ، بینلتمهیدات  زم جهت تهیه ماسخخک و دسخختکش یکبار مصخخرف برای اسخختفاده داوط

 م گردد.انجااجرایی 

  باید در اختیار  در صورت تردد در محوطه های حوزه های امتحانی سایل نقلیه  رانندگان وسالمت  گواهی

 قرار گیرد. هر حوزه در ناظر بهداشتی

    رعایت شخخخده و مورد کنترل ناظر    دیگر وسخخخایط نقلیه   وتهویه منفی به صخخخورت خروج هوا از اتوبوس

 بهداشتی قرار گیرد.

  سطوح دارای ت ستگیره در ، میله راه پله ،    تمامی  شترک )نظیر د صندلی ،  ماس م سا  نیمکت،میز ،  یل و

 سپس گندزدایی گردد. ابتدا  نظافت وپس از هر آزمون  باید (هاخودرو و ها پشتی صندلی ،الکترونیک

  های بهداشتی،  ورودی، سرویس  های مناسب )در کننده دست، به تعداد کافی و در قسمت  مواد ضدعفونی

 و موارد نظیر آن( تعبیه گردد آسانسورها، راهروها

     گند زدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچ گونه اختالطی بین        و مواد شخخخوینده (  با ) دو مرحله نظافت

 گندزدا ایجاد گردد.  شوینده و

 (.ساعت کاهش می یابد 24باید روزانه تهیه گردد )کارایی آن پس از گذشت  ی کلرهمحلول گندزدا 

  با آب سرد تهیه گرددگندزدا. 

         سطوح انجام می شده، برای  شته  سط محلول گندزدا آغ ستمالی که تو سطوح با د ا شود. ابتد  گندزدایی 

 .آن گرفته و بر سطوح کشیده می شود دستمال خیس گردد و با فشردن آب اضافی
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 سبیح، چادر و نظایر آن اجتناب گردد. ا       در نمازخانه سجاده، ت شترک مهر،  ستفاده م  هین لوازم باید باز ا

 صورت ش صی مورد استفاده قرار گیرند.

  ستق   یم هیتوص سور خود دار  آ یدست با دکمه ها  میشود از تماس م  کباریاز لوازم برای تماس  ،شود  یسان

بالفاصله با   "حتما میدر صورت تماس مستق  و موارد مشابه استفاده شود.     یمصرف از جمله دستمال کاغذا  

  با  آب و صابون شسته شود. ایدست اقدام  یبه ضدعفون دست نسبت یمواد ضدعفون

 بهداشت ساختمان .4

     سته سب هوا در محیط های ب ضاهای  و تهویه منا ستفاده برای آزمون ف شتی    و  مورد ا سرویس های بهدا

 )به عنوان مثال  استفاده از تهویه طبیعی با بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا(. صورت پذیرد.

  ستفاده در حوزه های امتحانی،   متماگندزدایی ضاهای مورد ا ستی قبل و      ی ف شتی بای سرویس های بهدا

 ابالغی از سوی وزارت بهداشت انجام شود. طبق پروتکل های آزمونبعد از 

   سالن با گنجایش حداقل شتن شرایط تهویه مناسب طبیعی ومصنوعی برای       12انت اب  متر مکعب با دا

 شود ون در نظر گرفتهمبرگزاری آز

  سرویس های بهداشتی مجهز به صابون مایع و دستمال کاغذی باشد.تمامی  زم است 

 ها به صورت موقت صورت گیرد.ها و آب سردکنخوریاستفاده نمودن آب حذف یا بال 

      ها به تعداد کافی سطل زباله در قسمت ورودی و خروجی حوزه و همچنین مسیرهای پرتردد و در سالن

 بینی شود. ل برگزاری آزمون پیشهای محو یا کالس

 نکات مهم 

   رعایت گندزدایی و چگونگی اسخختفاده از مواد گندزدا بایسخختی طبق پروتکل های وزارت بهداشخخت عمل

 شود.

 .در نظر گرفتن فضایی مجزا برای قرنطینه افراد مشکوک به کرونا ویروس الزامی است 

 ل فرم خود اظهاری توسخخط نامبردگان جدا صخخورت وجود افراد مشخخکوک به عالئم مثبت و عدم تکمی در

 سازی افراد مذکور در فضای قرنطینه در محل آزمون الزامی می باشد.

   شود و   ) عوامل اجرایی( نفرات خدمات دهنده برای آزمون  تمامی مش صات شتی داده  باید به ناظر بهدا

 غربالگری و کنترل بهداشتی شوند. 
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    در حوزه های امتحانی از لباس و   فضخخخا های م تلف  دایی خدماتی جهت انجام نظافت وگندز        کارکنان 

 ایند.ظت فردی استفاده نمحفا

 های بهداشتی به آنها تاکید شود.عوامل اجرایی قبل از آزمون تعیین شوند و بر مراقبت 

 های بهداشتی به صورت مجازی یا در قالب دستورالعمل برای عوامل اجرایی ارائه شود.آموزش 

 پَدالکلی )به منظور پاک کردن جوهر اسخختامد در زمان اخذ اثر انگشخخت( تهیه و برای  به تعداد داوطلبان

 . گرددهای برگزاری آزمون ارسال حوزه

  نظارت شود.فردی بر شیوه صحیح استفاده از وسایل حفاظتی 

 شود.گندزدایی قبل از ورود عوامل م زن کامال  ستیبا یداخل م زن م 

 ه، محلول ضدعفونی و دستکش به کلیه عوامل م زن و... ارائه شود.بسته بهداشتی شامل ماسک سه  ی 

        ستان مقابل م ازن و ستاد مدیریت بیماری کرونا در هر ا شکی با هماهنگی  ستقرار آمبو نس و تیم پز ا

های رفع نقن ها در روزهای برگزاری آزمون و حوزههای شهرستان  آماده باش مراکز بهداشتی و درمانگاه 

 بینی شود.ن پیشکارت داوطلبا

   شود. درصورت عدم امکان تامین گیت،      در خصوص بازرسی بدنی داوطلبان از گیت ستفاده  های دستی ا

فرد متولی می بایسخخت به لباس گان، ماسخخک سخخه  یه، شخخیلد و دسخختکش  تکس مجهز شخخود و بعد از 

 بازرسی بدنی هر فرد، دست خود را برای بازرسی نفر بعدی ضدعفونی نماید.

 ود.تاکید ش انتقال هنگام در هانمودن پاس نامهگندزدایی  یکننده براگندزدایی دم استفاده از مواد بر ع 

  سازی صلی  م ازن  گندزدایی و پاک ستان  در سوا ت  فرعی و ا ستان    و هاا  نمایندگان طریق از هاشهر

 .شود انجام مونآز برگزاری از قبل در زمان مناسب استانها آزمون حفاظت نظارت با و ا ختیارتام

 گذاری در نظرگرفته شود.فضای مناسب برای داوطلب دارای معلولیت با رعایت فاصله 

           شته باشد. فاصله مناسب منشی داوطلبان نابینا، معلول، ناشنوا و ... حداقل یک متر از داوطلب فاصله دا

 در یک کالس باشد(.برای چینش داوطلبان مذکور از یکدیگر مورد توجه قرار گیرد )ترجیحاً هر نفر 

  خود احتما   یتا محل نشستن در صندل    یاز درب اصل  ریکه داوطلبان در طول مس  هاییمحلها و قسمت

 شود. یداوطلبان ضدعفون یصندل نیلمس خواهند نمود و همچن

 بینی  زم برای جایگزینی عوامل اجرایی مشکوک در بازه زمانی آزمون در نظر گرفته شود.پیش 

 مورد عوامل اجرایی در طول آزمون خودداری شود.یاز ترددهای ب 

          سریعًا به مسوولین سردی و آرامش حوزه،  درصورت مشاهده افراد مشکوک به این بیماری، با حفظ خون

 رسانی شود.بهداشتی مستقر در حوزه اطالع
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          ضور خود را بموق شکوک عدم ح شتن هرگونه عالئم م صورت دا شوند که در  ع به عوامل اجرایی توجیه 

 اعالم کنند.

    یه معمولی )بدون فیلتر( توسخخط عوامل اجرایی و  3ضخخمن تاکید مجدد بر لزوم اسخختفاده از ماسخخک 

داوطلبان ابتدای ورود به حوزه امتحانی تا پایان برگزاری آزمون، درصخخخورتی که در حین برگزاری آزمون 

 ه آرامی  به آنها تذکر داده شود.عامل اجرایی نسبت به برداشتن ماسک از صورت اقدام نمود،  زم است ب

   بعد از بررسخخی مدارک و بازرسخخی داوطلبان، راهنمایی  زم جهت پیدا کردن صخخندلی و اسخختقرار در آن

 جهت جلوگیری از ازدحام در زمان حضور و پیدا کردن صندلی جهت نشستن انجام شود.

         به داوطلبان توصیه شود که از بلند شدن و صحبت کردن با سایر داوطلبان قبل از شروع آزمون و حضور

 سر صندلی سایر داوطلبان خودداری نمایند.

  های سخخوال و پاسخخ نامه به رابطان از ماسخخک و  به مسخخلول م زن تاکید شخخود در هنگام تحویل بسخخته

 ا محلول ضد عفونی نماید.دستکش استفاده نموده و مرتب دستهای خود را ب

     های سوال و پاس نامه از م زن   رابطان حتما از ماسک و دستکش استفاده نموده و قبل از دریافت بسته

سب را            صله منا سته آزمون به داوطلبان، فا ضمنًا در زمان تحویل ب ضد عفونی نمایند.  ستهای خود را  د

 رعایت کنند.

 لبین، فاصله مناسب رعایت شود. در صورت ضرورت جهت پاس گویی به سوال داوط 

  ،در زمانی که داوطلبین قبل از اتمام زمان آزمون و بعد از طی شخخخدن حداقل زمان حضخخخور در جلسخخخه

سب برای خروج انجام         ضای منا ستفاده از ف ستار خروج از محل آزمون بودند، راهنمایی  زم جهت ا خوا

 شود.

 ها، ضمن رعایت فاصله مناسب رابطان با داوطلبان،    های سوال و یا پاس نامه  آوری دفترچهدر زمان جمع

 استفاده شود.  و دستکش حتما از ماسک

 های آزمون، از داوطلبان خواسته شود از جای خود بلند نشوند و    ها و دفترچهآوری پاس نامه بعد از جمع

ایی نمایند. به با مدیریت صحیح زمان آنها را با فاصله مناسب برای خروج از محل آزمون هدایت و راهنم   

 گذاری رعایت شود.طوری که تجمع ایجاد نشده و فاصله

 ها و راهروها هنگام خروج داوطلبان جهت جریان هوای تازه، باز باشد.های آزمون و سالنهای محلپنجره 

    حتما از ماسک و دستکش   های داوطلبان بندی پاس نامه مسلول م زن در زمان کنترل، شمارش و بسته

 اده نماید. تکس استف
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 های آزمون دارای تهویه مناسخخب باشخخد به نحوی که گردش جریان بندی بسخختهآوری و بسخختهمحل جمع

 . مناسب هوا در آن میسر باشد

 

 

 آموزش بهداشت

  ) آموزش به صورت مجازی ) ازجمله شبکه های مجازی، وب سایت ها 

  چهره به چهره با رعایت فاصخخله  در صخخورتی که آموزش از مسخخیرهای مجازی امکان پذیر نبود از طریق

 حداقل یک متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع است.

 د نیاز برای آموزش موضوعات مختلفرسانه های مور

 نصب استند و بنر های اطالع رسانی 

 نصب پوسترهای آموزشی 

 در صورت امکان، ارسال پیامک های آموزشی به گوشی های همراه 

 ال پیام های آموزشی در گروه های مجازی مربوطهدر صورت امکان، ارس 

 در صورت امکان، انتشار تیزر ، اینفوگرافی یا موشن گرافی در فضای مجازی 

 ( در صورت امکان، استفاده از صفحات نمایشیLEDجهت پ ش پیام ها و تصاویر آموزشی ) 

 های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 یروسآشنایی با عالیم ابتال به این و 

 شناسایی افراد مستعد ابتال 

 آشنایی با نحوه انتقال بیماری 

 آشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 آموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح 

  حفاظت فردی لیو درآوردن وسا دنینحوه پوشآموزش آشنایی با 

 لیکردن وساگندزدایی  ای دفع حینحوه صح آشنایی با 

 وزش نکات بهداشت فردی آم 
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 توصیه ماندن در خانه 

 روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل 

 آموزش فاصله گذاری اجتماعی 

  4030و سامانه  190معرفی سامانه 

 آموزشی هایفعالیت نمونه

   در ویروس کرونا شیوع  با مقابله جهت در  زم تمهیدات بکارگیری برای آموزشی  استند یا بنرهای  نصب 

 محل کار 

 نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی انتقال بیماری کرونا 

                    سرویس های صا  صو ست ها در محل کار خ شوی د ست ش صحیح  ستر یا بنر راهنمای نحوه  صب پو ن

 بهداشتی و محل سرو غذا

 آموزش نحوه استفاده از محلول ضدعفونی کننده دست به شاغلین 

 یه ماندن در خانه در صورت وجود عالئمنصب پوستر مرتبط با بیماری و توص 

   های تنفسی به تعداد کافی در محل؛ از انتقال بیماری پیشگیرینحوه نصب تابلوهای آموزشی 

  آموزش توصیه های مرتبط با نحوه صحیح عطسه و سرفه و استفاده از دستمال کاغذی یا آرنج 

 ارکنان و مراجعه کنندگان آموزش اقدامات  زم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری به ک 

 تنفسی بیماری های انتقال از پیشگیری نحوه آموزشی بنرهای نصب  

  نصب پوستر آموزشی نحوه صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت فردی 

 نصب پوستر نحوه صحیح پوشیدن، درآوردن و دفع وسایل حفاظت فردی 

 ساختمان نصب بنر غربالگری و بیماریابی در محل نگهبانی و درب ورودی 

  نصب بنر ثبت نام و غربالگری در سامانهsalamat.gov.ir  

 بارگذاری پیام های بهداشتی بر روی سایت و شبکه های مجازی 

            190نصب پوستر سامانه پاس گویی شکایات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن  

 جهت اعالم موارد غیر بهداشتی به سامانه مذکور 

 4030تر معرفی سامانه نصب پوس 
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 پیوست ها

 شروع به کار: فرم خوداظهاری فرد جهت 1پیوست 

 

.......................... دارای عنوان  /اینجانب .................................. دارای کد ملی به شخخخماره.......................... شخخخاغل

 نمایم:شغلی ...................... اظهار می

 

 ام:ر سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهد -1

احسخخاس خسخختگی و ضخخعف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سخخرفه    □لرز    □تب      □

 درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه  □

صله کمتر از      -2 )کرونا ویروس( در دو هفته  19-متر( با فرد مبتال به کووید 2سابقه تماس نزدیک )فا

 ام:را نداشتهخیر ا

 □است نموده 19-کوویدقطعی  محتمل/ فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک/ مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شترک     د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  تماس  سته م ضای ب دقیقه در  15تماس بیش از ) ر ف

 □( متر 2فاصله کمتر از 

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-کوویدبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب  اینجانب ..................  به کد ملی...................... تعهد می

کنم مجددا در سخخخامانه    ما، اطالع دهم و  نیز گواهی می شخخخده از طرف کارفر را به کارفرما/ نماینده معرفی     

salamat.gov.ir ام و ها را با هوشخخیاری، دقت و صخخداقت ثبت نمودهثبت نام نمایم و پاسخخخ کلیه پرسخخش

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقع، به

 تاریخ                                                       امضا        نام و نام خانوادگی                         
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 داوطلبان آزمون جهت حضوردر آزمون: فرم خوداظهاری 1/1پیوست 

 

 

............... به شماره اینجانب .................................. دارای کد ملی به شماره.......................... داوطلب آزمون ...........

 نمایم:داوطلبی ...................... اظهار می

شم       □ 19-مبتال به بیماری کووید صداقت ثبت نموده       نمی□ می با شیاری و سخ فوق را با هو شم . پا با

 وهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست وخالف واقع به عهده اینجانب می باشد. 

 

 تاریخ                                                       امضا                               نام و نام خانوادگی  

 

 

 

 

 

 هادست شویشست روش درست: 2 وستیپ

 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  .ها را مرطوب کنیددست -1

  .نیداز صابون مایع استفاده ک -2

  .ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  .انگشتان را بشوئید -4

  .ها را بشوئیدمچ -5

  .بین انگشتان را بشوئید -6

  .آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 .دار بیندازیدسطل زباله در دردستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEنوع  سطح پیشگیری در عفونت     ا سته به  سی، قطره  شده ب ستاندارد، تما سی های ا ار ای و هوابرد ب

 شود.نوع از این وسایل باید به افراد آموزش داده متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر

 

 روپوش .1

 
  تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود. را از گردن تا زانوها، بازوها راتنه 

 .در پشت گردن و کمر گره می ورد 

 

 ماسک یا رسپیراتور .2

 

 

 

 

 

 د.اتصا ت ایمنی یا نوارهای ا ستیک در وسط سر و گردن قرار دهی 

 .باند انعطاف پذیر را روی است وان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 
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 عینک یا شیلد صورت .3

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.روی صورت و چشم 

 

 هادستکش .4

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 

  کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن از روشاستفاده: 

 .دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 .با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید -

 .ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 .بهداشت دست را رعایت کنید -
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 شده( توصیهPPEدی  )مراحل درآوردن وسایل حفاظت فر

لوده کردن لباس، پوسخخت یا  غشخخاهای م اطی با مواد  بدون آ PPEهای م تلفی برای درآوردن ایمن شرو

شده عفونی بالقوه وجود د سایل      ارد. در اینجا یک مثال آورده  شدن از اتاق بیمار، تمام و ست. قبل از خارج  ا

ید. ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب،   است، درآور ردی، به جز ماسک اگر استفاده شده   حفاظت ف

 از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

 
       شده ستکش آلوده  شما هنگام درآوردن د ستان  شویید یا از یک     اگر د ستان خود را ب صله د اند، بالفا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

     ستک ست د ستفاده از یک د ست      با ا ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ش دار، ق

 خارج کنید.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چد 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 دهید. دستکش را درون ظرف زباله قرار 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 
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  های خود را بالفاصله بشویید و عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست حین درآوردناگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.از یک ضدعفونی

 ید.با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآورد 

       ش ن ست، در م زن م ستفاده مجدد ا سیله قابل ا شده برای بازیافت مجدد قرار دهید. درغیر  اگر و

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

 روپوش (3

 
 هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شخخخده اسخخخت، فورا دسخخختان خود را بشخخخویید و از  اگر دسخخخت

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی

 ستین   بندهای روپو شید که آ شما تماس    ش را باز کنید و مراقب با سیدن به بندها با بدن  ها هنگام ر

 نداشته باشد.

 ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.روپوش را از گردن و شانه 

 که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید. طوریروپوش را وارونه به 

 اله قرار دهید.صورت فشرده شده و تاشده داخل ظرف زببه 

 ماسک  (4

 
 دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 ست          اگر در شد، د شما آلوده  ستان  سک، د شتن ما شویید و از یک    حین بردا صله ب های خود را بالفا

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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     س ، آن کابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای با یی و بدون لمس کردن جلوی ما

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردر ماسک را در یک ظرف زباله 

 روپوش و دستکش (5

  اگر دسخخختان شخخخما هنگام درآوردن روپوش یا دسخخختکش آلوده شخخخد، بالفاصخخخله دسخخختان خود را با

 کننده دست حاوی الکل بشویید.ضدعفونی

 وند و فقط با دسخختان دسخختکش دار جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شخخ

 خارج روپوش را لمس کنید.

 صورت یک بسته فشرده کنید.هنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و به 

    طور همزمان دسخخختکش را نیز درآوردید. فقط قسخخخمت داخلی     آورید، به  همانطور که لباس را درمی

 کش را درون یک ظرف زباله قراردهید.دستکش و روپوش را با دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دست

صله بعد  از در  (6 ست   بالفا سایل حفاظت فردی، د ضد   آوردن همه و شویید یا از یک  کننده عفونیها را ب

 ی استفاده کنید.لالک
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 : گندزداهای سطوح4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسخخخب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسخخختفاده              نکات عمومی

 کنید.

پاشخخخ  یدها،      های یدن و ری تن محلول از  گندزدا روی سخخخطوح و کل

سخخخوزی دار و مواد ناسخخخازگار و با احتمال انفجار و آتش     تجهیزات برق

 .اجتناب شود

 از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطملن شوید.

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز. 1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضخخخدعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  یروسالکل برای از بین بردن و .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسخخخترده اسخخخت و  کل  طورکش  کلی از ال

ایزوپروپیل بهتر اسخخخت. الکل اغلب برای گندزدایی سخخخطوح کوچک       

به  یال   ) ثال درپوش  سخخختیکی و پل دوز،    عنوان م های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سخخطوح خارجی تجهیزات )مثل اسخختتوسخخکو  و   

 شود.تیالتورها( استفاده میون

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شتعال الکل ا دلیل قابلیت ا

 گردد.کوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسخخختفاده مکرر و طو نی از الکل به    .3

های کخوردگی  ستیک و پالستیشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، س ت

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سخخالن .4

ها باز گذاشخخته شخخوند و جهت تهویه بهتر اسخخت هواکش نیز   و پنجره

 روشن باشد.

به       .5 ظات  زم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 ا معمولی تهیه گردد. گندزداها باید با آب سرد ی .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 
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شوی مرتب دست      .8 شست سک   امکانات  زم برای  ستفاده از ما ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما

کار برای نیروهای خدماتی باید  شخخسخختشخخو و گندزدایی روزانه لباس  

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده فعال آن هیپوکلریت سخخدیم در از  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفو نزا موثر است 

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سخخخفیدکننده      .2

طور گسخخخترده در دسخخخترس اسخخخت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشخخاهای م اطی، پوسخخت و مجاری  با این حال سخخفیدکننده .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این ا سخخایر مواد شخخیمیایی واکنش نشخخان می  راحتی ببه

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

اسخخختفاده نادرسخخخت از سخخخفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان  .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ضعیف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

هداشخختی دیدگی کارکنان مراقب بگندزدا کاهش دهد و باعث آسخخیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق    .5 ستفاده از  شده  رعایت موارد زیر  برای تهیه و ا

 ضروری است:

بند ضخخد آب و دسخختکش و عینک برای  اسخختفاده از ماسخخک، پیش  -

 شود.محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می

های با تهویه مناسب م لوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سخخخرد م لوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سخخخف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سخخایر مواد شخخوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سخخفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

ان مثال گازهای سخخخمی در هنگام عنوشخخخیمیایی خطرناک شخخخود. به 

کننده با مواد شخخوینده اسخخیدی مانند موادی که م لوط کردن سخخفید

گردد و این گاز  شخخخود، تولید می کردن توالت اسخخختفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صخخخورت لزوم اب
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نده برای کنشخخخوینده اسخخختفاده نمایید و قبل از اسخخختفاده از سخخخفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.

به سخخخطوح    ها موجب خوردگی در فلزات می  سخخخفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شخخسخخته و با یک پزشخخک 15گردد بالفاصخخله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   نده رقیقکنسفید  - شده وقتی در معرض نور خور رد گین

سمی آزاد می  سفید گاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

 دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

شت زمان تجزیه می    - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثرب شی آن از 

 و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سخخازی قید شخخود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسخخب تاریخ رقیق

ستفاده را بعد از   های تهیهمحلول یزید. مواد بر ساعت دور  24شده بال ا

گردد، بنابراین ابتدا سطوح  ها میکنندهشدن سفید  فعالآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشخخخ با  ندزدایی  بل از گ شخخخده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 ز دسترس کودکان نگهداری گردد.در ظروف تیره رنگ و دور ا
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 راهنمای غلظت و مصرف هیپوکلریت سدیم -1جدول 

 (PPMمعادل درصخخد  5 های سخخفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سخخدیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در س   تو سمت   1تفاده از شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100کشی )محلول قسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

شخختر از هیپوکلریت سخخدیم، از دو برابر بی درصخخد 5/2های حاوی سخخازی سخخفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )یعنی 

درصخخد هیپوکلریت سخخدیم یک محلول  5برای سخخفیدکننده حاوی سخخازی: کلر قابل دسخخترس بعد از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

تا  اوتی تهیه خواهند شد ی دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف هاکننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمت ل ل: سطوح غیر  

   ا، ه )برای تِی شخخخوددقیقه توصخخخیه می    30زمان تماس   کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات   نکته: سطوح باید از مواد آلی تمیز گردد )مانند تمیز 

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسخخترسخخی  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد )  5آب ژاول  پی پی  50000در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 



 

 

 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب و     20را تا با ی مچ به مدت حداقل       

شویید و درصورت عدم دس    صابو   ترسی ن مایع ب

 کننده بر پایه الکلبه آب سالم از مواد ضدعفونی

 استفاده نمایید؛

 
  ند       از که مریض هسخخخت با افرادی  ماس  ت

دادن با افراد . از روبوسی و دست  خودداری کنید

متر از افراد بیمار  2تا  1دیگر بپرهیزید )فاصخخله 

     شود(؛ ظحف

 

 حتما از ماسخخخک  وکافراد بیمار و مشخخخک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشخخخم، بینی  از دسخخخت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را در      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

  دگی دارید در منزل  اگر عالئم سخخخرماخور

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سخخرد و خشخخک انتقال ویروس

ید هوای محیط مرطوب     سخخخریع با ند و  تری دار

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصخخرف میوه و خود را سخخیسخختم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 وزش دهید؛خود آم به اطرافیان 

 


