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 COVID19 بھ رابطھ در معلومات دداشتیا
		اساسی	ھای	توصیھ	معلومات	

	:ھمگان	برای	وقایوی	اقدامات
	:دھید	کاھش	را	کرونا	بیماری	بھ	ابتال	شانس	ذیل	ساده	نکات	رعایت	با	میتوانید	شما

	اجتماعی	و	جسمی	فاصلھ

	خوب	الصحھ	حفظ	ـ

	نپوشید	ماسک	نیستید	مریض	اگر-	

	کنید	اجتناب	غیرضروری	ھای	سفر	از-	

	:اجتماعی	و	جسمی	فاصلھ

 راCOVID-19  انتشار میتوانیم ، یکدیگر بین فیزیکی فاصلھ طریق از ھمدیگر، با ھمکاری و آگاھانھ تالش با
 بیماری شیوع كاھش روشھای مؤثرترین از یكی جسمی و اجتماعی گرفتن فاصلھ كھ است گردیده ثابت .کنیم کندتر
 .نماییم ایفا را خود سھم توانیم می ما ھمھ ، ھمکاری و صبر با .است بیماری شیوع ھنگام در
 حداقل بھ را دیگران با تماس امکان تا دھیم تغییر طوری را خویش روزمره ھای کار کھ است معنی این بھ این

 :جملھ از ، برسانیم
 
 نفر ۵٠ از بیشتر ھای گردھمایی و ھا، گردھمایی از اجتناب- 
 احوالپرسی ھنگام گرفتن، آغوش در و روبوسی، دادن، دستاز اجتناب- 
 مذھبی اماکن فروشگاھھا، پارکھا، کنسرتھا، ضیافتھا، مجالِس، مانند عمومی ھای مکان از اجتناب- 
 مزمن بیماری کھ کسانی یا و سالمندان ھمچون ھستند، بیشتر خطر معرض در کھ افرادی از بازدید نمودن محدود ـ

 دارند
 امکان صورت در( بازو طول برابر دو) یا متر ٢ اندازه بھ فاصلھ ننگھداشت- 

 
 :الصحھ حفظ

 
 :میکند جلوگیری عفونت انتشار از و داده کاھش را عفونی مریضی بھ ابتال خطر مناسب الصحھ حفظ

 
 آماده از قبل و تشناب بھ رفتن از بعد بالخصوص بشویید، ثانیھ ٢٠ حداقل مدت بھ صابون و آب با را خود دستان- 

 غذا نمودن
 نمایید استفاده دستھا کننده عفونی ضد الکولی مواد از آب، نبودن صورت در-( 
 :میزنید عطسھ یا میکنید سرفھ ھنگامیکھ- 
 خود دستان و بپوشانید آرنج و بازو با را خود صورت اینکھ ویا نموده استفاده دستمال از کردن سرفھ ھنگام در-( 
 .نبرید بکار را
 آن از بعد را خود دستان و ریختھ دور سربستھ زبالھ سبد در اید کرده استفاده کھ را دستمالی سریعتر ھرچھ-( 

  بشویید
 
 بپرھیزید ناشستھ دستان با بینی و دھن چشم، بھ زدن دست از- 
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 سفید قسمت یک) رقیق کننده سفید یا خانگی معمولی ھای کننده پاک با میگردد لمس مکررا کھ را ذیل سطوح 

 :کنید تمیز( آب قسمت9  بھ کننده
 
 ھا بازیچھ-( 
 ھا تشناب-(
 ھا تیلفون-( 
 برقیات آالت سامان-( 
  دروازه دستگیرھای-( 
 تخت کنار میزھای-( 
 تلویزیون ھای ریموت-( 

 
 :ماسک پوشیدن

 
 .شود نمی توصیھCOVID-19  شیوع از جلوگیری برای ماسک از استفاده ، ھستید سالمی فرد اگر

 ماسک نامناسب دفع و استفاده با .کند ایجاد کاذب امنیت احساس است ممکن نیستید بیمار وقتی ماسک پوشیدن
 .دارند مکرر تغییر بھ نیاز ماسکھا برعالوه .دارد وجود عفونت بروز احتمال

 ھستید، تشخیص منتظر کھ زمانی یا . COVID19 عالیم دیدن صورت در است ممکن شما داکتر ، حال این با
 عفونت کننده کنترل و وقایوی اقدامات از مناسبی بخش ماسک صورت، این در .بپوشید ماسک تا نماید توصیھ
 کوچک شحاتتر ، عطسھ یا سرفھ ھنگام تا کند می کمک شما بھ و کند می عمل مانع عنوان بھ ماسک این .ھستند
 .ندھد گسترش را شما بزرگ و

 
 :کرونا ویروس بھ ابتال خطر
 :دارد وجود شدیدتر پیامدھای بروز خطر ھا کانادایی از برخی برای

 
 آن از باالتر و سالھ ۶۵ افراد- 
 است خطر معرض در شان بدن ایمنی سیستم کھ افرادی- 
 دارند صحی مشکالت کھ افرادی -
-  
 تأثیرات کاھش منظور بھ .کنند خودداری ضروری غیر سفرھای از شود می توصیھ ھا کانادایی بھ حاضر حال در

 19-COVID، جامعھ تا میکند کمک صحی مقامات و دولت اقدامات از بیشتر این.نمایند ایفا را خود سھم باید ھمھ 
 از محافظت چگونگی وCOVID-19  انتشار نحوه درک با توانیم می ما از یک ھر .باشد امن در و صحتمند ما
 .کنیم کمک خود کشور بھ ، خود اطرافیان و خود


