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 :مقدمه

ههتینهه،سااماممبهدادت اااهیام   هدههعفو اههمشااکو ههیممرتبدمرتقباهدرهخم ههتاههمیهههیمارفعه هیدرته،رتفوریهههمیههیهتوصاا

هینتهه.ترتئههدتدههتسااتممسههمههههیریادههمده همردوطتقدتممتهدادت ااهعمومهدمهعالیمهخفیفهوهه(COVID-19)هیروسکرو مو

هعفو اهههتاههتقتبمسه ادهههگمیدالینهه،سادد ههمدتشاره ادهه2018(هکههدرهژوئنهسام ههCoV-MERS)هیم هخمورمههه ساددر هتدف ا

تاهههیشاییریپهدرههتوسا هساماممبهدادت ااهیام  ههدره اوتهدهمدتشاره ادهه مبتدههیرهدمودهمهمچدینهیزءههوهم هدم ادههههتساا

هسالماهتسا.هیهمهمرتقباهدرتیه تدف حمدههدیممریامیهتپیدم هوهپم دم هدرعفو اهوهکدتر ه

ههینت هیمرتقباههمکمرکدمبههوههمدیرتبهه،ههوهکدتر هعفو اههیشاییریپه،هه متخصاصامبهدادت ااهعمومهقصادهدتردهههیعهسارههیهتوصا

هدمهCOVID-19دههعفو اههههمشاکو ههیممرتبدهیمدز هدرتهدردههموضاوعمتهمردوطهدههمرتقباههپردتختنهموقعههدررتههه دادت ات

 رتهدممی هکدد.هیفخفعالئمه

ه(هCOVID-19)هیروسکرو موهعفو ادههمشکو ههیممرتبدهیمدز هدرتهدرهمرتقبا

هیمامرتبکاهههماههدساامامامبهداادت اااهیاام  هتوصاایاههم هکدادههوهت تقام هنبه،هیمامریدهیندرهموردهته فعلهیدامهتویاههداههدتدهههام

گیر دهوهموردهدرممبهقرترهدرهمرکزهدادت ات هوهدرمم  هههتسااههیدتدفسهحمده ادهیکههدترتهCOVID-19ههدههعفو اههمشاکو 

هدرهمدز همرتقباه ااو ددههدم هتوت وه یماهدههد ااتریه اادبهدرهدیممرسااتمبهرته دتر دههدت ااتهههفیفهدرتیهک اام  هکههعالیمهخ

همچدینهامم  هکههظرفیاهدیممرساتمبههمهپره ادههدم ادهوهتخاهخمو هویوده دت اتههدم ادهرویکردهمرتقباهدرهمدز هم هتوت ده

هیمییزینهنبه ود.

 دتر دههیمد تههیمههیویکلههی  مرسامههدیممریه ،قلبههیمهیویرهمزمنههدیممریامیوهدتر دهههیفکههعالئمهخفههیممرت  دهه،ی  ارتههدعضا دره

دههقضاموتههیمه یماتصامهینممکنهتسااهدرهخم ههمرتقباه اودهت  ه اتدده م ا هتاهمرتیعههعوترضههتفزتیشدرهمعرضهخطرهوه

هیممرهتاه ظرهتیمد هترایمد ه ود.هخم ههدمحی ههیددتردهوهدمهیقدقهید دمو
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مرتقباهتاهترتئهههیدرتتمههکددههههیمد تراهخم ههرتهیکهمرتقباهدادت ت هدمیدهمحی ،هت جم هم هگیردههکههمرتقباهدرهخم ههیدرهموترد

دادت ااه  متهدادت ات هتاهدمداتحتیمطهه ظردم ادههمچدینهدمیدهتعضامیهخم وتدهه یزهدررسا هگرددهتمهتاهههدیممرهکرو می همدمسا 

هیمد ههرعمیاهالا هرتهت جم هدهدد.هتهیهمه  یرت وهههدههدیروبهحرکاهمحدودیاه،هی تدفسه،ه ظمفاهمح

درهمدز هتمههاممبهمرتقباههمرتقباهکدددههدرهمدتتفرتدهههدمهه دادت ااتهیتئههدهددههمرتقباههمترههیااهترتبمطه ترتبمطههیکهمرکز

ههه ااودکممالًهدرطرفههیممرههدهعالئمه هکهامم  مدتهههیینوهتعهCOVID-19ههدیممرت تقم ه حوهههطالعمتهدرهموردهتهه.د ااوههیستأساا

هدرتیهتعضمیهخم وتدههدتدهه ود.ههییدتسمایااههیمط تحتهتقدتممتالا هدرتیههاممب

تمهرتهدتردهنمواشهدبیدددهههCOVID-19تاهفردیهکههدیممریهههمرتقبادیممرتبهوهتعضامیهخم وتدههدمیدهدردمرههدادت ااهفردیهوه

ههنمواشهوه ظمرتهمدتو هقرترهگیر دههتحاه ودهیریعفو اهیلوگهیوعحدهتمکمبهتاه 

 الا هدرهقر طیدههخم ی توصیهههمیه

 دماهوهدربهدما(.هیدمهپدجرهههمهیعد )یدهمدمس هقرترهدههیهوهدمهتاوهیدتگم هتتمقههیکرتهدرههیممرد ◆

هیکههفضاامهمهههیدحمصاابهکدههیدمبتطمهه.یدمشااتر هرتهدههحدتقبهدرساام ههیوهفضاامههیددرهخم ههمحدودهکدرتهههیممرحرکاهد ◆

 (یعد هپدجرهههمهدماهدم د دههت ده)هیهتاوه مشتر ه)دههعدوتبهمثم ه،هن پزخم هه،هحمم (هدههخود

تممسهدمهفردهدیممرهدههحدتقبهدرسادهوهسامیرهتعضامیهخم وتدههدرهتتمقههمیهدییرهیمهدمهفمصالههحدتقبهیکهمترهتاهفرده ◆

 (دیممرهقرترهگیر ده)مثالهخوتبهدرهتختخوتبهیدتگم ه

هویدههتختصام هدههدرخوردترهتسااه خوده تاهساالمتکهههرتهههیکه فرن ه،هههیده.هدرهحمواهتیدحدودهکدتعدتدهمرتقبمبهرتهمه ◆

کلیه،هویه،قلب ه،هریمزمنهفردیهکههخودشهم اتعدهتدتالهدههدیممریه ادیدهتسااهوهدرهگروههپرخطرهقرترهدترده)مثالهدیممریامیهه

 عدوتبهمرتق هدیممرهت تخمبه ود بمیدهدههه )دیمدا،هتضعیفهتیمد ،هدیممریههمیهخو  هوهتفرتدهم ن

ه ◆ دسااههمهدههد بم ههرهگو ههتممسهدمهفردهدیممرهیمهت ایمءه زدیکهوهتطرتفهتوهقببهوهدعدهتاها،ت،هپسهتاهههوی ا اتشا

تساتفمدههتاهتوتوا،ههرهامم  هکههظمهرهدسااههمهکثیفهدهه ظرهدرسادهدمیدهدمهنبهوهصامدوبهصاورتهگیرد.هتگرهظمهرهدساتمبهکثیفه
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درهصاورتهتساتفمدههتاهحووههدرهصاورتهخیسه ادبهن امهرتهدمیدهتعوی هلو ههمیهتوکل هتساتفمدههکرد.ه بم ادهم هتوتبهتاهمح

 .کرد

رتههه توت ددهممساکهپز اکهه کهه مهیتفرتدقرترهدهید.ههههدیممرهدرهتختیمرههممساکهطب هه،درتیهکدتر هتر احمتهتدف ا  ◆

ههیقدادت ااهدقهیدهتاتحمبهکدددهدم دساتمم هههیکعط اههدمههههیمسارفههههههدیم ههیددمه،دید هدهمبهوههیعد ههددتساتفمدههکدهه تدف ا

طورههدهدعدهتاهتساتفمدهههههیمههیختهدورهرههیددمههید وهدهدهمبههپو اشهیموتدهموردهتساتفمدههدرت.ههمصارفهپو ام دهه اودههیکبمرههیکما،

 وهنب(هیددهموتده وهیمه معمووهصمدوبه  تنهپو شههمیهدستممو هدم)دههعدوتبهمثم ه،هه ودهیزتممدمس ه

خودهرتههید وهدهدهمبههکهههدیم هورودهدههتتمقهدیممرهدمیدکممالًهمدمسا هدت اتههدم اددهههه ممساکهپز اکههیددمهینمرتقبه ◆

دپو ام دد.ممساکهدرههدیم هتساتفمدهه بمیدهومسه اودهوهدرهصاورت هکههخیسهیمهکثیفه ادههدم ادهدمیدهدمهممساکهتمیزهوهخشاکه

ساکهرتهومسه کدیدهوهنبهرتهتاهطرفهدددهمهدرنوردههوهدههتعوی ه اود.هممساکهرتهدمیدهدمهتکدیکهمدمسا هدردتریدهیعد هیلوهمم

 دورهدیم دتایدهوهدستامیتمبهرتهدشویید.طورهمدمس ه

د.هدرتیهمرتقباهیتاهتممسهم ااتقیمهدمهممیعمتهددبهدههخصااو هتر ااحمتهتدف اا هوهدهم  هوهمدفوعهخوددتریهکد ◆

ه تفمدههکردههوهدسااههمهپسهتاهنبه ا اتههتدف ا هیمهدهم  هیمهتممسهدمهتدرترهوهمدفوعهتاهدساتکشههمیهیکهدمرهمصارفهتسا

ه و د

 یددستکشهتستفمدههمجدده کدهیمتاهممسکه ◆

دمهههیدموتردهدمهتیندرهصاورتهتساتفمدههمجددههههیدتساتفمدههکدهمخصاو هیا،توهظروفههههوبمسهتختصامصا تاهههیممردهیدرت ◆

 . ودهیزنبهوهصمدوبهتم

سطوح هکههدتئمهدمهن امهتممسهتیجمدهم ه ودهمثبهتخاه,هپمتخت ،هوهسمیرههوههمرتقباهم ه وددرهنبهکههدیممرهههتتمق  ◆

دههطورهروات ههتمیزه او ده)ترکی هیکههممبهوتیتکس(ههه%5هیپوهکلریاهسادیمهه)دمهصامدوبهوهموتده اویددههخم ی ههمبلممبهدمیدهه

 (ق ماهنبه9ق ماهممدههسفیدهکدددههدهههمرتهه
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 ممییدهتدتدتهتاهصاامدوبهوهپم هکدددهههمهدرتیهههتمیزهه ضاادهعفو هدمهموتدسااطوحهحمم هوهتوتواهرتهههیکبمرهروات ههحدتقب ◆

 ضدهعفو  هکردبهتینهمحبههمهتستفمدهه ممیید.درتیهه%5هتاهمحلو هخم ی هوتیتکسهنبهتمیزهکردبهتستفمدههکدیدهپسهتا

هه90-60هیدرهدممرهمم اینهوبمساشاوی ههوهیمهددمهنبهوهصامدوبههرتهبمسههم،هملحفهههم،هحووهههمیهدسااهوهحمم هدیممرههو ◆

 ا اتهه ادههوهدههدقاهخشاکه او د.هملحفههنوودههدرهکی اهههمیهدرهد اتههقرترهگیرد.هپمر ههیددهههگرتدهدمهموتده اوهه دریههسام ت

 .همیهکثیفهتکمبهدتدهه شو دهوهتاهتممسهم تقیمهپوساهوهوبمسههمهدمهوسمیبهنوودههفردهدیممرهیلوگیریه ود

تساتفمدههتاهدساتکشههمیهیکبمرهمصارفهوهپو اشهحفمظت ه)مثبهپیشهددد(هدرهصاورتهتممسهدمهساطوح،هوبمسهیمه ◆

محمفظت هن امهدمیدهدمهنبهوهتاهدساتکشهوهپو اشههمجددههدرهصاورتهتساتفمدههملحفههنوودههدههتر احمتهددبهتوزتم هتساا.ه

 .تاهدورهت دتختنهدستکشهت جم ه ود  تشویهدساهدمیدهپسهتشوه و د.ه  ه%5پوهکلریاهسدیمهیصمدوبهوهمحلو هه

دمیدهپیشهتاهههدمیدهدرهیکهساطبهادموههدربهدترهدرهتتمقهدیممردساتکشههم،هممساکههمهوهسامیرهادموهههمیهتوویده ادههه ◆

 . وددرهدتخبه میلوبهد تههدددیههریختندوره

ددتریه ااودهمثبهتاههرگو ههتممسهدمهفردهدیممرهیمهووتام هکههدیممرهدمهنبههمهتممسهدت ااتههونوودهه اادههتساااهخو ◆

 .تستفمدههمشتر هتاهظروف،ه و ید  ههم،هحووه،هوبمسهوهملحفههتخا.هظروفهدمیدهدمهنبهوهممدهه ویددهه  تهه و د

هههیزتتت تخمبهتجاهیدرتدمیدههدهدد،هه ترتئههمهدرهخم هههرتهتاهدیممرههمرتقباهکههههههصا م اخت ◆ مدمسا هوههه محمفظه اخصا

  و د.ههیمد همهتراهیهتاهتوصهیرویپ

هتممسههممدیریاه

دود ددهتوصیههم ههCOVID-19ههیممریتفرتدهمشکو هدههدههموتیاههدمهمعرضهکههدر(هینهسالماهوهمدز )تاهیملههمرتقبهیتفرتد

ه.همم یتورهکدددهرواهتممسهینرواهتاهنخره14دههمدتهه ودهسالمت هخودهرت

ه
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ه ممب:هددود هCOVID-19هیممریتفرتدهمشکو هدههدتفرتدیهکههدرهمعرضهموتیاههدمه

مبتالهدههههیممرتبدهدهههیمم اتقهمرتقباه،هتاهیملههترتئههه دادت اتههیمرتقباههمهدکم ههدرهدرهمعرضهموتیاههقرترهگرفتنه ◆

 COVID-19هیممرید

 مرتقباهم هکددد.هCOVID-19هیممریمشکو هدههدکمرهکردبهدمهمرتقبینهدادت ت هکههتاهدیممره ◆

COVID-هیممریمشااکو هدههدههیممردهیکهههتتمق هکهیک ههدره زدههیهمکمرههیقتاهطرهموتیاه،قرترهگرفتنهدرهمعرضه ◆

 ویودهدترده19

 تیهدمههره وعهوسیلههCOVID-19هیممردهیمدجمی هقرترهگرفتنهدرهمعرضه ◆

رواهپسهتاهه14ه درهطه)دتردههCOVID-19هیمامریمبتالهداههدهدیمامرهتیهکاههخام وتدههدامه قرترهگرفتنهدرهمعرضها ادگ ◆

 (یممر روعهعالئمهدرهد

هتمسیسهیکهمرکزهیااهترتبمطهدمهمرتقبینهدرهمدز ه

مرتقباهم هکدددهتیجمده اودهوهههCOVID-19یکهرتههترتبمط هدمیدهمرتقبینهدادت ات هدمهتفرتدیهکههدرهمدز هتاهدیممرهمبتالهدهه

مرتیعاههداههتگرهن هههیادهتمامهداههطورهتههمرتقبینهداادت اات هتاهطریقهتلفنهسااالمت هدیمامرهوهمرتقبینهدرهمدز هرتهدررساا ه مامیداد.

حضاوریهتمکمبهپ،یرهدم ادهداترهتسااهروات ههت جم هگیردهوهتشاخییههمیهالا هدتدهه ادههوهناممیشامتهالا هت جم هصاورتهه

هگیرد.

ه  ههامم ددت ددههدرهصاورت هکههوضاعشامبهدده ادههتمههینهترتئههدهددههالا هرتهدههمخمطبهیدساتورتوعمبههمههیددمهه دادت اتهمرتقبین

هدمیدهمرتیعههکددد.کجمههوهه یماهدههمرتیعههتسا

ه

ه
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ههت جم ه ودهیددمهیر،همرتحبهاه ودهیجمدعالئمهتهدرمرتقب هتگر

مرکزهمرتقباهکدددههتاهدیممرتبهکرو می هتطالعهدتدهه ااودهکههدیممریهکههدترتیهعالیمهتساااهدههن جمهمرتیعههم ههده ◆

 کدد

هدیم همرتیعههدههمرکزهدرمم  هفردهمشاکو هدمیدهممساکهدت اتههدم ادهوهتاهنمبوال سهویرههدرتیهت تقم هتساتفمدهه اوده ◆

 درهصورتهدرهدسترسه بودبهتاهمم ینه خص هتستفمدهه ود.

 قرترهگیرد.دمهفمصلههحدودتًهیکهمترهتاهدییرتبهفردهمشکو هدمیدهدادت اهتدف  هوهدساهرتهرعمیاهکددهوه ◆

نبهوهصامدوبهوهموتده اویددهه ا اتههههدیممرهدرخوردهکددهدمیدهتدتدتهدمدرههدیم هت تقم هدیممرههرهساطح هکههدمهتر احمتهه ◆

 محلو هخم ی ه)وتیتکس(هضدعفو  ه ود. ودهوهسپسهدمه

ه
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