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      : مقدمه        

زنان محور سالمت خانواده محسوب می شوند و عالوه   

دیریت سالمت اعضاء خانواده، الگوی اصلی آموزش بر م

  .و ترویج شیوه زندگی سالم به نسل بعدی می باشند

با توجه به شیوع ویروس كرونا، زنان نقش حیاتی و 

مهمی در امر پیشگیری از بیماری داشته و در این 

راستا ، می توانند با رعایت اصول بهداشتی، از انتشار 

 .گیری نمایندویروس به خانواده هم پیش

زنان عالوه بر الگوی رعایت اصول بهداشتی به عنوان 

 . فرد آموزش دهنده این اصول به اعضا هم می باشند

 :از بيماري  راهاي پيشگيري** 
 و چشیم  بینیی،  دهان، ، عمدتاَ از راهویروس كرونا

 .وارد بدن می شود گوش
 اولییین میید  در : وشییوی دسییت و صییور  شسییت

مرتی  و   وشیوی  كرونا، شست جلوگیری از ابتال به

اصولی دست و صور  و پرهیز از لمس صور  بیا  

 . های آلوده است دست

 

 

 بعد از خوردن غذا، مبیل و بعید از حضیور در     مبل و

الز  اسیت   اماكن عمومی، در محیط كار و تحصیل،

های خود را با آب و صابون یا ژل ضید   مکررا، دست

 .الکل، بشویید كننده حاوی عفونی

   ثانییه   03هربار شستن دست به صور  اصیولی و

 . باشد

   كننیده كوچی     میای  ضیدعفونی   همراه تان یی

داشته باشید تا در محیط های عمومی مانند متیرو و  

كه دسترسیی سیری  بیه آب و میای       ... خیابان و

اشییاء،   دستشویی ندارید، بعد از تماس با افیراد و 

 .مدا  دست هایتان را ضدعفونی كنید

   ،دهان و بینی  هنگا  عطسه یا سرفه خود یا دیگران

بپوشیانید و پیس از سیرفه و     خود را با دسیتمال تمییز  

 .عطسه دستمال را در سطل زباله دردار بیاندازید

  مطلقا از دست دادن و روبوسی با دیگران خودداری

 .كنید

  ماندگاری ویروس در محیط بسته ، با توجه به دما و

از حضیور در  . روز باشید  0رطوبت آن،  می تواند تا 

اجتماعی بزرگ و شلوغ پرهیز كنید چون  محیطهای 

این ویروس از راه افشانه های تنفسی كه تیا یی    

 .متر و نیم پخش می شود، منتقل می شود

    از شركت در تجمعا  خودداری كنید و در صیور

حضور در محفلی اجباری از ماس  استفاده كنیید و  

 .از روبوسی و دست دادن با دیگران خودداری كنید

 ومی از سییطل هییای زبالییه درب دار در امییاكن عمیی

استفاده كنید و از دست برای بیازكردن درب زبالیه   

 .استفاده نشود

 

  



 
 
 
 

 

 كردن گوشت مرغ یا گوسفند  در حین تمیز

چشم،  و گوساله به هیچ وجه دستتان را به

بینی یا اطراف دهان خود نزنید و حتما پس 

آب و صیابون   از اتما  كار دست خود را با

 .بشویید

   افرادی كه عالئم سرماخوردگی مانند تی  ییا    با

برخیوردی   سرفه دارنید بیه هییچ وجیه تمیاس و     

ها فاصله بگیرید  ن از آننداشته باشید و تا حد امکا

ها در یی  سیاختمان باشیید،     با آن و اگر مجبورید

 .حتما از ماس  استفاده كنید

 هستید كه دست هیای   اشیائی لوئاگر مس

افراد مدا  با آنها در تماس است، آنهیا بیه كیرا     

كنید؛ مانند دسیتگیره هیای در، سیتون     ضدعفونی

حفی    های فلزی اتوبوس و مترو كه افیراد بیرای  

تعادل، آنها را می گیرنید، پیشیخوان بانی  هیا و     

بان  ها، دكمیه هیای    ادارا ، خودكارهای عمومی

آسانسور و خودپردازها ، نازل بنیزین، نیرده هیای    

سعی كنید تا حد امکیان بیه چنیین      ها و كنار پله

كیه اكریرا     -و اگر هیم زدیید    دست نزنید اشیائی

 دست های خیود را بشیویید ییا    -ناگزیر هستید 

دهیان،  ضدعفونی كنید و مبل از شست و شو، بیه  

 .دست نزنیدبینی، چشم و گوش 

 

 دسیت هیای    بعد از ورود به خانیه،  بالفاصله

ایین را از همیه   . خود را بشویید و ضیدعفونی كنیید  

 .بخواهید اعضای خانواده

 بنیابراین از خیوردن   . شود پخته غذاهایتان كامال

غذاهای نیم پز مانند تخم مرغ عسلی، استی  نیم پز 

  .یا آبدار خودداری كنید

  و وایتکس ( درصد 03) وسایل و محیط را با الکل

 .ضدعفونی كنید

  اصال به تلفن و موبایل دیگران دست زده نشود و

 .در حالت اسپیکر از انها استفاده شود

  

 :هشدار** 
در صورتی كه ابتال به ت ، سرفه، تنگی نفس، لرز، 

درد بدن، گلودرد، سردرد، اسهال، تهوع و استفراغ 

 .سری  به مراكز درمانی مراجعه كنید

 

درصورتي كه يكي از اعضا خانواده عالئم بيماري 

 :تنفسي را داشت
     بیمار در ی  اتیا  جداگانیه نگهیداری

 .شود
     اعضای خانواده باید از تیردد در اتیا

بستری بیمار خیودداری نماینید و در شیرایط    
ناچاری از اشتراك فضای روزانیه، بایید بیمیار    
بهداشت تنفسی را رعاییت نمیوده و از سیایر    

متری را حفی   2اعضای خانواده فاصله حدامل 
 .كند
  تردد و جابه جایی بیمار را محدود كنید

پنجیره  . ل برسانیدو فضای مشترك را به حدام
 .ها را برای تهویه بهتر بازكنید

  باییید از و بیمییار فییرد مرامبییت كننییده
از  ،ماس  اسیتفاده كنید و در حیین اسیتفاده    

 .دنلمس ماس  باید خودداری نمای
  شستن دست ها مبل و بعد از برداشتن

 .دستکش انجا  دهید
   شستن ظروف غذای بیمار با آب و مای

 .ظرفشویی توصیه می شود
      محیط توالت میورد اسیتفاده بیمیار بیا

مسیمت سیفید    1-ی  درصد) وایتکس رمیق 
 .گندزدایی شود( مسمت آب 99كننده و 

      البسه، حولیه و ملحفیه میورد اسیتفاده
 93-03بیمییار بییا ماشییین لباسشییویی در آب 

ار تکانییدن البسییه  . درجییه شستشییو شییود 
 .خودداری كنید

     عالئم بیماری از جملیه تی  را كنتیرل
 .كنید

 


