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 مقدمه:   

 کورونا در یمارید هستند. بیف تا شدیم خفیاز عال یعیف وسیط یداراتب دار  یتنفس یها یماریب

پرخطر به فرم  یشود. اما در گروهها یده میف تا متوسط دیصورت خف ت بهیشتر جمعیحال حاضر در ب

د نینما یماریجاد بیا یتوانند در هر سن یروسها مین ویگردد. ا یر میمنجر به مرگ و م ید و حتیشد

نه یزم یمارین افراد با بیهمچنشتر است. یان افراد مسن بیر در میحاد و مرگ و م یماریجاد بیاما توان ا

 قرار دارند.  یشتریخاص در معرض خطر ب یا

بوده و در افراد  (نفس یسرفه و تنگ) یم تنفسیدر افراد، تب و شروع حاد عال یماریب یم عمومیعال

 است.  یاریر سطح هوشییا تغیقلب  یاحتقان یید نارسایتر از جمله تشد یجد یم تنفسیتر عال مسن

 یشود. بزرگساالن م یروس به بدن شروع میروز پس از ورود و 14تا 1تب دار  یتنفس یماریم بیعال

 م منتقل کنند. یروس را قبل از شروع عالیتوانند و

سه، ق سرفه، عطیمنتقل شود اما ممکن است از طر یتواند توسط قطرات تنفس یم یروسین عفونت ویا

وان به انسان وجود دارد. در ضمن در شرح یاز حن امکان انتقال یز منتقل شود. همچنیا صحبت کردن نی

ال به در ابت یار مهمینقش بس یم تنفسیعال یماران دارایماران تب دار و بیمار سفر و تماس با بیحال ب

 دارد.  یماریب

 

 تب دار  نفسیت یماریمراقبت و کنترل باهم اقدامات در  

انتقال و انتشار  یراهها نهیدر زم یآموزش رانیو فراگ انیو مرب ایدانش آموزان، اول  آموزش -1

  یماریو کنترل ب یریشگیپ یروشها ،یماریب

با  یدر مراکز و اماکن آموزش یو فرد یسالمت عموم یارتقا شیمنظور افزا به یزیبرنامه ر -2

 سالمت  رانیوسف انیو مرب ایموجود از جمله انجمن اول یها تیاستفاده از ظرف

 یامور بهداشت تیبه رعا دیو تاک یآگاه ساز یروزانه مدارس برا نیمراسم آغاز تیاز ظرف -3

 استفاده شود . 

 یآموزش نی)کمپ یدر مراکز و اماکن آموزش یآموزش یها نیکمپ یو اجرا یزیبرنامه ر -4

 ( یتنفس یآموزش آداب بهداشت نیدست ها و کمپ یشستشو
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ر د ینیو پوشاندن دهان و ب یآداب تنفس تیدانش آموزان و کارکنان به رعا بیو ترغ قیتشو -5

ج آرن نیآن، استفاده از چ یو دفع بهداشت یهنگام عطسه و سرفه با استفاده از دستمال کاغذ

 و ...   ینیدر هنگام نبود دستمال به منظور پوشاندن دهان و ب

مداوم دستها با آب و صابون به طور  یدانش آموزان و کارکنان به شستشو بیو ترغ قیتشو -6

   هیثان 32تا 22به مدت  حداقل حیصح

و دهان  ینیعدم دست زدن به  چشم ها، ب نهیدانش آموزان و کارکنان در زم بیو ترغ قیتشو -7

 که دستها آلوده هستند.  یبودن در زمان ماریدر هنگام ب

 ،یحوله کاغذ ،ی( دستمال کاغذیکاف زانیبه م یو نظافت یبهداشت زاتیو تجه لیوسا نیتام -8

 و ... عیصابون ما

 با افراد سالم  ماریب دیکارمندان/ معلمان/ اسات ینیگزیجا یبرا یزیبرنامه ر -9

  یماریموقع موارد ب و گزارش به ییشناسا ی با ماریمراقبت ب -12

حل م ییکنند )جانما یپزشک مراجعه م ایکه به منزل  یتا زمان نیریاز سا ماریافراد ب یجداساز -11

 ("SICK ROOM"در مدرسه« اتاق تحت مراقبت» نییتع ای

ساعت  24حداقل به مدت  یماریب میدر منزل در هنگام بروز عال ماریاقامت فرد ب یبرا یهماهنگ -12

 ( کهقیتب) لرز، احساس گرم بودن، ظاهر ملتهب و قرمز، تعر میقطع عال ایتا بعد از قطع تب 

 تب بر باشد.  یبدون استفاده از داروها

پرخطر  یگروهها ،یماریهشداردهنده وخامت ب میعال ،یماریب میعال نهیدر زم یآگاه شیافزا -13

 مارانیب یموارد ارجاع فور ،یماریاز نظر ب

 در منزل است یبستر مارانیارائه خدمات به ب یو جزء ذات یکنترل عفونت بخش اساس نیمواز -14

استاندارد شامل بهداشت دست،  اطاتیاحت .و توجه باشد دیاستاندارد مورد تاک اطاتیو احت

از  یریشگیمنظور پ به( خطر یابیارز یبر مبنا) در صورت لزوم یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا

بهداشت سطوح و پسماندها، آداب  ماران،یب دهید بیمخاط و پوست آس شحات،تماس با تر

 است. ماریکردن و بهداشت ملحفه مورد استفاده ب زیتم ،یتنفس
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 :یبهداشت یها امیها و پ هیتوص 

 ها و هیفقط به اطالع روسیکرونا و یماریب تیوضع نیو آخر یریشگیپ یاز راهها یآگاه برای •

موثق در خصوص  ریکه توسط منابع غ یو به اطالعات دیوزارت بهداشت کشور توجه کن یامهایپ

 . دیشود اعتماد نکن یمنتشر م یمجاز یفضا قیاز طر روسیکورونا و یماریگسترش ب

  هستند. روسیکورونا و یماریپرخطر ب ی،گروهها یمنیا ستمینقص س یسالمندان و افراد دارا •

 یماریب مینفس از عال یو تنگ ،ینیاز ب زشیسرفه، آبر رینظ یسردرد، تب و مشکالت تنفس •

 هستند.  روسیکرونا و

 کیتماس نزد و )سرفه، عطسه و...(یتنفس میعال یکردن با افراد دارا یاز دست دادن و روبوس •

 . دیکن یخوددار(متر کیفاصله کمتر از ) بیمار با افراد

 نیآست یقسمت باال ای( و حایخود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال )ترج ینیدهان و ب •

 . دیبپوشان

با آب و صابون  حایکامل دست ها ترج یاقدام به شست و شو ،به طور مداوم و در هر زمان ممکن •

 ینم زیتم قهیدق 15از  شیکردن دست ها ب یضدعفون ای. )به طور معمول پس از شستن و دیکن

 مانند.(

دست   یقسمت ها یباشد و تمام هیثان 22دست ها حداقل به اندازه  یمدت شست و شو •

 )انگشت شست. کف دست و مچ دست( شسته شود.

ا به شستشو ب ازیالکل که ن هیکننده با پا یضدعفون یبه آب، از ژل ها یدر صورت عدم دسترس •

 . دیشستن دست استفاده کن یآب ندارند، برا

 . دیکن یخوددار طیمصرف شده در مح یها یاز رها کردن دستمال کاغذ •

 . دیزیو دهان خود بپره ینیاز تماس دست آلوده به چشم، ب •

 سهیسرفه را داخل ک ایعطسه  نیدر ح ینیپوشاندن دهان و ب یدستمال استفاده شده برا •

 . دیندازیو سپس در سطل زباله ب دیرا ببند سهیانداخته و در ک یکیپالست

 . دیکن یخوددار ی/ وحشیاهل واناتیشود از تماس با ح یم هیتوص •

 . دیکن یپز خوددار مین ییاز خوردن مواد غذا •
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اده )استف یاصول حفاظت فرد تیآنفلوانزا(، ضمن رعا هی) شبیتنفس میدر صورت داشتن عال •

 . دیمرکز خدمات جامع سالمت مراجعه کن نیتر کیاز ماسک( به نزد

 . دیریمتر فاصله بگ 1مانند سرفه و عطسه هستند حداقل  یتنفس میعال یکه دارا یاز افراد •

 زیضمن استراحت در منزل، از حضور در اماکن پرتردد، پره ،یتنفس یماریاول ب یدر روزها •

 . دیکن

 . دیآنفلوانزا، با آب و نمک، دهان خود را شستشو ده هیشب میداشتن عالدر صورت  •

از دست زدن به چشم و  ،یحمل و نقل عموم لیشلوغ و در زمان استفاده از وسا یدر مکان ها •

 . دیکن یخوددار یدهان خود و سطوح عموم

 

کردن سطوح در معرض تماس  یکردن و ضدعفون زیاز جمله تم یخوب بهداشت یعادتها یاجرا •

مناسب  هیتغذ ،یکاف عاتیما دنیکاهش اضطراب، نوش ،یدر منزل، محل کار، مدرسه، خواب کاف

 و...

و نظارت  یبا هماهنگ یتردد و توقف در اماکن آموزش یمحل ها ییو گندزدا یضدعفون •

 معمول ییو گندزدا یضدعفون یبرنامه ها یدر صورت لزوم. لذا تواتر اجرا یکارشناس بهداشت

 . ردیقرار گ یو بازنگر ینیمورد بازب دیبا یماریب وعیدر فصول سرد سال و در هنگام ش

در  انیوقوع طغ ایداده ها و اطالعات مربوط به گزارش موارد مشکوک و  قیتبادل به موقع و دق •

 یبایارز و یآموزش و پرورش با مرکز بهداشت شهرستان به منظور بررس قیاز طر یاماکن آموزش

 است. یالزام یبه موقع رخداد بهداشت

 هایماریو نظارت مداوم و مستمر به منظور تبادل به موقع داده ها و اطالعات مراقبت ب شیپا •

 است.  یالزام

 

 

  

 

 

 


