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 مقدمه

توسعععواکسیناعععن عسعععنورککنورلکمدکن ت بکرار رککوننعداکن سمعککیاکییننککوعدرلکو  ودمیدککککککککککک

شاهکیسک.کمدکط حککککدرزالذیکط حکرار رککیوشن اکو یسعسکدسماکدسکواکدشاکسینان عسنورککنورلکو معراککککک

یعاکوهایشعععتلکسکیم عرککککیعاکشععع دلکمدکتنعرکشععع یرمک عمارلکواکشععع رکدکعرکک  ست  کککککککککرذنودکفوعلنکککک

ک،یماعرک یاکیماعرکواککیعاکت فالکک ویرکرککیص کندل،کیمتقعبکسر سسکیاکط فلکواسینان عسنورکر ولکمایدم.ککک

ون لکسکمیعرکسکلنسکیشنعءکآلومهککککطاا،کتخدناکت شحعتکک طودککناهکیاکط رقکدرزکقط یتکت فال،کس فا،ککوا

یعاکیمتقعب،کحضععودکمدکفضعععاکرت اکر تق کشععوم.کیاکمر  کدیهک2تویماکمدکفعصععداکوعشععا.کیروکسر سسکرلرل

سک.ککککککک ضودکف مکوننعدکسکمعق کی صودتکح اتاکوعکیویاکدینا،کمد سوشکککو شنوعکموعکملتعکسکیمویعک کیعاوعکتوجاکواک

شاهککککک شت ک س کککیمتقعبکسر سسکون شاتکسک سنورکجعروا،کککککلذیککالسهکو ککمر  ،ک ان ع سبکسین کعرککدک وششکر ع

صداکک سککمدکیرعنوککنورلکسکککککک2فع اتن کیاکرع ستفعمهکر اتاکککرت ،کی ضعیعاکو سککسککککواکسرژهکمدکف ضاکفوملکم ،ک

یعکسکدیی سیعاکراععق کیعاکواععتا،کسعععلوگ اامیرلکرحنمکسکسععطوحکرشععت ن،کن ت بکتهوراکر عسععبکرحنم

کق یدکگن م.یعاکن ت بکوعراتلکمدکیسلورککدیه

ک

 دامنه کاربردهدف و 

شن اکوننعداکنوسراک واکر ظودکیر عمکتوعمبکک91ک-یافکیاکتاسروکیروک  ست  کرار رک،کن ت بکسکمظعدتکیو

یروکدیی نعکجهکک نش ن اککمدکحفظکسکصنعمککیاکسالرککیف یمکجعرواکسکوعاگشککواکدسماکاماگلککعماکیسک.

یعاکقطعدکسکیعاکراععععف و اکشععععر کف سمگعه،کیراعععت عه عرعمامدکک)ن سمعکسر سس(ک91-نوسراوننعداکسکن ت بک

بمکوعکیعاکر تیع،کرق دیت،کمسععتودیلون معراوومهکسکسعععر کقویمنو،کآرنوکسکیناک عرعماکیعاکو سرکشععه اکیتوووس

کیاکواکقوتک ومکوعقلکیسک.وهایشککرحنمکسکوهایشککح فا

ک

  گذاریفاصله

یسععک.کیروکیرعنوکجزءکر لکیاکککگذیدامتقعب،کدکعرککفعصععداکقطعکام ن هکییعاکنعیشکرویجهاکسکر لکیاکدیه

سالرککآحعمکجعرواکککککک سببکیمتقعبکوننعداکگ ممکسکیاکط فلکحفظک شاهکناکرلکتویماک یرعنوکت نعکرحاوبک

گذیداکیجتنعکلککالسهکو کدکعرککیاکیاکط رقکفعصداکیاکییننککوعدرلکو  ودمیدکیسک،کدارکیسککرق دیتکسرژهکک

کشتلکو یاکنعیشکرویجهعتکمدکمظ کگ فتاکشوم.کیصوبکوهای

 مدکیروکدیستعکدارکیسککرویدمکار کدکعرککشوم:
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 یعاکیجتنعکلکسکسرائوککککسکیسعععتفعمهکحاین  اکیاکتدفو،کشعععب اککککنعیشکرویجهاکچه هکواکچه هکنعدن عرککککککک

 ن ف یمسکو یاکو گزیداکجداعتکحتلکو یاکنعدن عملکناکمدکمی  کرککسع تنعرکنعدکرلکن  ا؛

 ستفعمهک اتمکتهوراکسککککی سن شتوک    هککیاک انککرعکوعاکگذی ات عهکیعکمدکق کیعاکقطعدکسیعاکیمیدا،کف سمگعه،کیر

 یتوووسکواکر ظودکتهوراکر عسبکرح ؛

 تهناکوعادسععل،ک ارعتکر وورکواکندناکمدکیدیراکرت ر وعکواکیایاکی کمف کک4سکفضعععاکرت کک2کدکعرککفعصععدا

 ؛نم،کتحور کوعدکسکغن هود

 یتوووسکسکیوی ننعکوعکتوجاکواکسضونکک وششکسینان عسنورکککککرحاسمرککظ فنککحن کراعف کتوسمکقطعد،ککک

 کنورلکسکو یسعسکرصووعتکستعمکردلکرار رککوننعداکن سمعک وییاکووم.

مدصاکظ فنککتعککک08حاین  کک(یعکسکقطعدیتوووسسف یعاکو سرکشه اک)ش عسدیع،ککککک ذر شکراعف کمدکک:ک9کتبص هک

سنوکککک ان ع ششکسین ساک)مدکآرکارعرکظ فنکک ذر شککککک08رککنورلکواکونشکیاک و صاکو  صاک وییاککک988مد مد

 مدصاکیسک؛ک988کراعف یرک ذر شمدکیوی ننعک ؛شا(

 مخوییاکووم؛ک9شعر کرحاسمرککتبص هککقطعدکو یاک عمویمهیعاک:کنو ا2تبص ه

 واکصودتکرککمدکرنعرک)دکعرککفعصداکحایق ککککیعاکراعف و اک عرعمایعاکگذیداکونوکیف یمکمدکص اللکفعصداک

کیعاکرذنودکجدوگن اکگ مم؛عرککگ ممکسکیاکت نعکیف یمکمدکرح رککرت (کدک

 اعف یر،کگنکککککک سلکر انککوعاد سعنکمدکق صداکحایق ککک،یعاکن ت بک رت کمدکک2ودنمکسکتحور کوعدکدکعرککفع

 ص کیعاکرذنودکیلزیرلکیسک؛

 عرودکتشخنصکیورککسکوعادسکیطنن عرکحعص کشومکناککککمدکقانککتشخنصکیورککسکوعادسلکوعکیفزیرشکرککک

 ص کتش ن کم  مم.

 شومکسکتنعرلککککک سلکواملکوعکت هنزیتکیل ت سمن لکیم عرک صناکرلکگ ممکوعاد اککککنعدن عرتو سلکمدکق نککوعاد

 یاکسسعر کحفعظککشخصلکیاکجنداکرعسککفندت میدکسکمست شکیستفعمهکمنعر ا؛کسدسماک عرعما

 صداکک شن میل(کیاکیجتنععکیف یمکمدکککوعکتوجاکواکظ فنککیتعقکرعمدکسکنومنرت کک2واکر ظودکدکعرککفع )یتعقک

 یتعقکرذنودکرنعموککگ مم؛

ک

 در ناوگان حمل و نقل برون شهری ان/ گردشگرانشرایط پذیرش مسافر

 یویرلک-9

   سیایعاکمی دل:ک9-9

 یدیئاکPCRسعکتاکرعکنعدتکسیناوکض سداکیسک؛ک22ر فلکحاین  کک 
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ک  سیایعاک عدجل:ک2-9

 یدیئاکPCRسعکتاکسکنعدتکسیناوکض سداکیسک؛ک19ر فلکحاین  کک 

کارن لک-2

 یدیئاکPCR؛یسککرعکنعدتکسیناوکض سداکسعکتاک22ر فلکحاین  کک 

کمدرعرلک-3

 یدیئاکPCRو یاکسف یعاک عدجل(؛کیسککسکنعدتکسیناوکض سداکسعکتاک19ر فلکحاین  کک( 

 یدیئاکPCRو یاکسف یعاکمی دل(؛کیسککرعکنعدتکسیناوکض سداکسعکتاک22ر فلکحاین  کک( 

ک

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  11 -گیری کوویدگری شاغلین در همهغربال .1

 دیکیم عرکمی ا.ک91ک-،کتاککس رعکتشخنصکنوسرامدصودتکو ساکی گوماککالرمکرش وننعدن عرک 

 دساکیاکشعع سعککالئم،کمدکصععودتکوهبوماکوننعد،کمنعاکواکیدیئاکتاععککک94وواکیاکگذشععککPCRر فلکواکک

کر ظودکش سعکواکنعدکمناک.

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

 ق یدک91-نوسراکوننعدا وا یوتال رو ض مد نا یف یما ک ویرار کوعکگوییلک زشععککروتنا،کواک گ سه مس

کیسک: شاه گ فتا مظ  مد میدما،

ک:ای انارکانعدنوعکوکنعدیرنوک-الف گروه 

 ک سقلک–لقدبکانعدنو 

 فشعد ورک 

 عوکرم 

 ای انارکلت فاکایعکانعدنو 

 BMI> 44  

ک:لن روعکمقصکیکنعدیرنوک-بگروه 

 کیاکشنوکان ویست سئنتحککمدرعرکوعکنودتmg 5/12یاکمسکیفتاکشنوکمدکدساککزسلورن  ممک 

 لمدرعمکلننش 

  عیلننوا 

  یکضعءکومان  
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یف یمکواکگوماکف ییمکگ ممکناکحایق کتنعسکوعککوریکانعدکو یکمنرحکمرشعع یک،امدکصععودتککارکیر عرکمسدکنعد

شا.کت ککک رسعک شتاکوع ش یککلطنرح کنعدکواکرحک ننت کعرسککانعدکمنش  کروقککمدکرحکک ننیف یمکدیکمی کارتهوکمروعک

کتویماکننککن  اهکوعشا.کلت کرکنجنوت کسکنمر عسب

 11-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

مسدیرکمدرعرکسکمقعیک،کجهککوعاگشکککلدارکیسکک سکیاکطک91-ارنوسکانعدنوواکیاککیوتالکواکوکونشعغدکلتنعر

یاکسایدتککلیوالغک"91-اروعکیحتنعبکیوتالکواکنوسکونوعاگشککواکنعدکشعغدکادیی نع"ماخاککورواکنعدکو یسعسکآ  

 . مانق یدکگکلعوروهایشککتوسمک زشککرودمکیدا

ک

 محیط و کار سالمت یکنترل اقدامات

 فردی بهداشت .1

 .یاکسدسمکیف یمکواسرکرعسککرنعموککواککن کآرا 

 .مدکحاکیر عرکسولکشومکودنمکواکصودتکتدف لکرعکیل ت سمن لکدادسکشوم 

 رعکتاککیناوکمی اهکروظ کیسککنعدتکس ارکPCRمعظ /کمعظ روکیدیئاکمنعرا.کسعکتاکدیکواک22ر فلکک 

 رلکوعش ا. واکیم عرکسینان عسنورکروظ می اه(ک) ارکندناکنعدن عرک 

 .یستفعمهکیاکرعسککو یاکندناکنعدن عرکسکر یجونوکیلزیرلکیسک 

 سووسلکن مرکوعکر ار  ک  ینزکن نا.یاکمسککمیمرکسکد 

 رعمل،ککککککککککککککک واکر ینزکمد قعبک رعکیمت رعرکدسعععنارکآربودمسک تعکا نعد،ک وعکیف یمکون ف مکوننعدککمدصعععودتکرویجهاک

 م؛سعر روکم اکمیشتاکشور عرکجایکیاکیدر عرکمدکرککحتل

 ن  اهکو ک عراکیل  ؛یعکوعکآبکسکصعوورکسکرعکیستفعمهکیاکرویمکضاکفوملشاتوکر تبکمسک 

 صودتکگن م؛ککغن مقااصودتکیعکوا  می ککیدر عرحتل 

 ؛یحتنعلل یمتشعد یا جدوگن ا ر ظود وا نعغذ یا یستفعمه حایق  سکیمیدا یتورعسنور سناتم یا یستفعمه 

 توسمکندناک  س  کشعغ کیلزیرلکیسککسکت جنحعکرویمککککککسسعر کحفعظککشخصلکیاکجنداکرعسکککککیستفعمهکیاکک

 ین یهکمیشتاکوعش ا؛ عراکیل  کواکن  اهکو ضاکفومل

 یعکیلزیرلکیسک؛غذیرلکمدک عرعمایمادنعدیرکرویممیشتوکنعدتکوهایشککو یاکندناکمسک 

 وم(؛یستفعمهکشومک)مدصودتکسجکچه هکو یاکثبککحضودکسکغنعبک  س  ،کت جنحعکیاکسناتمکتشخنص 

  آرکیاکمستنعبکنعغذاکیستفعمهکگ مم؛سکمظعر ککیعاکآسعماودیعاکمد،کندنایاکتنعسکوعکمست ن هو 

 ماکمظعر کآرکت جنحعکغن لنالکوعشا؛ندنایعاکآسعماودکسکروید 
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 ککناکمستنعبکسجومکمایشکطااکرعکس فاکن مرکیلزیرلکیسکک)مدصودتل یستفعمهکیاکمستنعبکنعغذاکی  عر

 قعکس فاکسککطااکیستفعمهکن نا(؛روکیاکقانککمی دلکآدمج

 وعکچشم،کمیعرکسکون لک وممیداکشوم.یعکیاکتنعسکمسک 

 بهداشت مواد غذایی .2

 یعکسک  ست  کیعاکوهایشتلککمدک عرعماکدکعرککضویومکمستودکن کککمدکر ینزکتهناکسکتوارعکرویمکغذیرلکراتق ک

کواکیر  وماکر ینزکیلزیرلکرلکوعشا.ر وورک

 ،یعاکر بعدکرص فکوعشاو ااافدف ،کسنعق،کق ا،کش  کسکآبکآشعرناملکت جنحعکمدکواتکمنک. 

 کرعکغذیکمیدیاکسسعرصودتکواتاکو ااکیم عرکشومکسکرتصارعرکتوااکوکیعکوعرامدکصودتکتوارعکغذیکمدک عرعما 

 رعسککسکمست ش(کوعش ا.حفعظککف ماک)

 کا.فوعلنککر ینزکفوقکو کیسعسکط حکرحاسمرککیوشن اکرلکوعش

 بهداشت ابزار و تجهیزات .3

 یعاکسع سکغذیکمدکیروکر ینزکروظف اکجهککسع سکغذیکیاکلنویر،کقعشعق،کچ  عب،کنعدم،ککککیعکسکرح آشعزز عماک

 ظ سفکر بعدکرص فکیستفعمهکمنعر ا؛

 ندناکظ سفکطبخکسکک،میلیعاکس سکغذیک)مدصودتکسجوم(کروظف اک سکیاکی کس سرسکککیعکسکرح آشزز عماک

 غذیرلکدیکشاتشوکسکگ اامیرلکمنعر ا؛سعااکرویمآرعمه

 .یاکسف هکر بعدکرص فکو یاکرنزکغذی وداکیستفعمهکشومکسکوعراک سکیاکی کوعدکیستفعمهکتوورضکگ مم 

 مدکتویت کارعملکر عسب؛ک عماکسکمظعر کآرک)مدصودتکسجوم(ایع،کف شکمنعض سدتکشاتشوکسکگ اامیرلک  مه 

 ؛عماررحوطاک عکایعلیعکسکص الن کندسایماکمکرلگ اامی 

 ؛جهککتوارعکغذیکسکموشناملکیاکظ سفکرککوعدکرص فکر عاکیستفعمهکگ مم 

  اامیرلکشوم؛ سکیاکی کوعدکیستفعمهکگکمظعفککرودمکیستفعمهکسسعر  

 میدم.ض سدتککشخصلکنعرالکیعکیستفعمهکیاکره کسکس عمهکشخصلکسکچعمدمدکمنعا عما 

 ستفعمهکیاکککمدکمنعا عما صودتکسجوم(کی شخصلکسکچعمدک)وعمویرککککیعک)مد س عمهک ض سدتکنعر کمیدمکسککره کسک (ک

 آسداکگ مم.صودتکروقککجنعندناکره یع،کنتبکیمکناکسکسسعر کرشت نکرذنودکوا

 یعاکسداشععل،کسسعععر کسکت هنزیتکی کمسکسعععکککر بعدکسکمدک عرعرکشععنفککنعداککمدصععودتکسجومکسعععلو

 .گ اامیرلکشوما

 .مدصودتکسجومکد ت وکسکحنعر،کیستفعمهکیاکسسعر کوهایشتلکشخصلکض سداکیسک 

  کیعاکاوعلاکمدمیدک ایللکین یهکوعکننااکاوعلاکیستفعمهکشوم.کسط
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 سطوحکار کیوتایکتننزکسکسزسکگ اامیرلکشوما:

 کمشننوکص الل

 یعاکص اللمستا 

 قانکک الستن لکرعکفدزا()ک شتلکص الل 

 قف کنن و ایعاکیرن لک 

 یع،کندناکیحضعدکرهنعمایدکسکرحفظاکوعداکس کیعکسکن ت بچ یغ 

 یعمرویدهکسک    ه 

 مدصودتکیستفعمهکس سرسکوهایشتلکتوسمکراعف کوننعد،کمدیع،کمست ن ه،کمشننوکتویلک،کرح کتوورضک

 ککککککککککککککککککککککککککک وشک،کمستشورلکسکمرویدیعکسکنعمت کگ اامیرلکشوم.کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 .یاکونوکو مرکی گوماکآلومگلکیاکن کنعونو 

 یع،کمستنعبکنعغذاکسکرعسککآلومهکمدکننااکاوعلاکرح مکسکواسرکمداکسکمشکمسدکدرختوکمست ش 

 ن  اهکو ک عراکیل  کتننزکن نا.ملرعمهکضاکفوکوعکیعکدیکوعکآبکسکصعوورکوشورناکرعمسککوواکیاکیتنعرکنعد 

 ساختمانبهداشت  .4

 یعاکت فالکواکتوایمکنعفلکمدکرح لکمحوهک نش ن اکیاکیمتقعبکوننعدامصبکتعودویعاکآرواش 

 یعاکوهایشتلمصبکدیی نعاکشاتشواکمسککیعکواکتوایمکنعفلکمدکرح کس سکرویمکغذیرلکسکس سرس 

 یعاکوهایشتلتهوراکر عسبکس سرس 

 شوما.کامیرلصودتکر زیکگ ایعاکوهایشتلک)حنعرکسکتویلک(کواس سرس 

 ک.یعکمدکیویک خشکمشوماقب کیاکنشنارکسنفورکتویلککف م ل،کمدکآرکدیکو ذیدراکتعکرن  سب 

 شاهکسکسزسکگ اامیرلکگ مم.کوعکمستنعبکتننزکسک شکیوتایکسطوحکمیدیاکتنعسکرشت نک 

 یعیعکسک  سجلمدکسدسما عراکم هایدماهکواکتوایمکر عسبککوعکن  اهکمسککفوملمصبکرویمکضا 

 وعد.راتن کرحنمکمی دلک عرعماکسکت هنزیتکر تبمکحایق کدسااکرککگ اامیرل 

 گ اامیرلکرح کیمبعدکیوی ننعکواک صوصکمدک  سیایعاک عدجلکوواکیاکتخدناکوعد. 

 گ اامیرلکوعدیعاکدسععناهکواک صععوصکمدک  سیایعاک عدجلکواکصععودتلکناکندناکسععطوحکوعدیعکواکرویمککک

 گ اامیکآغشتاکشوم.

 مم.یعاکوهایشتلکیقایرکگ نشلکصعوورکرعرعکسکمستنعبکنعغذاکمدکس سرسلولاتمکامابککواکتوبناکسن 

 یعاکوهایشتل،کت جنحعکیاکموعک ایللک عرلکسکرعکچشنلکوعشا.گ ممکشن کآبکدسشورلکس سرستوصناکرل 
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 یعاکمدمیدک ایللکصودتک ذر مکسکندناک  س  کرائوبکمدککککیعکوعراکواکشنوهکوهایشتلکمدکسط کککمفعک انعماک

انعماکدکجنع صوصکک شتلک)جنعکآسداکسکمفعک  ااککککعرککتنعرلکرالحظعتکوهای انعماکمدکنن یعاکآسداک 

  الستن لکرح مکواسرکمداکسکمشک(کمدکآ  کی کشنفککدیکمدکمستودکنعدکق یدکمی ا.

  ون لکشوم.یعاکت نعکمظن کمنعا عماکگ اامیرلکمدکفویص کیقعراکی کسکاهکمنعاک نشمدکرح 

 ر عسبکمیشتاکوعشاکسکر تبعکگ اامیرلکشوم.یویاکآسعماودکوعراکتهوراک 

 سو کک سعئمکمقدناکمدک نپکو زروککندنعتک صارعرککککککیعکسکجعر عهگن اکس سمکرت سو ک،کوعراکفقمکتو یعاک

 یع،کصودتک ذر م.کجعر عه

 مدکصودتکسجوم(فوعبکگ مماک)یعاکسن عدکغن تعقکی. 

 واسرکحضودکیف یم(گ اامیرلکگ ممککاامیکوعک عراکیل  سعکککر بعدکوعکرویمکگ ک0یتعقکرعمدکسکنومنکی ک( 

 نفش،کنن کمستلکسکمظعر کآر(کقب کیاکتحور کک)کمدکقانککص اسقکیرعمعتکدارکیسککندناکسسعر کنوچککککک

 ی  کننااکیعاکمعردوملکق یدکگن ما.گ فتوکمدکم

 تهویه  .5

 ستفعمهکحاین  اکیاکتهوراکطبنولکمدکر ینزکک صبکککیعیاکجنداک عرعماکرذنودف ییمکمنومرکیر عرکی یاکط رقکم

یاکمدصاکراعحککن ککواکگوماککک28یللکک98مدجاکسکوعکراعحکککک44یعاکوعاشوماهکواکرنزیرکحایق کک    ه

 لنت کمدکثعمناکیویکتعرنوکگ مم.ککک98حایق ککر یجوعرناکواکیایاکی کرککیاکنعدن عرکسک

 و کینزرعر(کمدکککوعاکمنومرک    هکیعاکرتقعکککط فاک)کک2تفعمهکحاین  اکیاکتهوراککککف ییمکمنومرکیر عرکیسعععک

 لنت کمدکثعمناکیویکتعرنوکگ مم.کک98حایق ککر یجوعریاکناکواکیایاکی کرککیاکنعدن عرکسکفوقکواکگومار ینزک

 وعدکمدکسعععکککسکک9واکیمایاهککحایق کفوقف ییمکمنومرکیر عرکتوورضکیویاکرحنمکوعکیویاکآایمکمدکر ینزکک

  کمدکثعمناکیویکتعرنوکگ مم.ککککلنتک98حایق ککر یجوعررعکواکیایاکی کرککیاکنعدن عرکسک

 اکر شلکوعکمولکر عسبکواکسنکککککیععاکنعفلکمبعشاکوعکمصبکیگزیعسککفوکککمدکصودتلکناکتوایمک    هکیک

لنت کمدکک98حایق ککر یجوعرواکگوماکیاکناکواکیایاکی کرککیاکنعدن عرکسککککککفوق عدجکیاکسعععع تنعرکر ینزککک

 اکجعکگ مم.کوعدکمدکسعکک،کتوورضکسکجعوک9ثعمناکیویکتعرنوکسکرعک

 یاکق یدکمیمرکفوک)   ا(کواکط رقلکناکواکطودکوعلقوهکوعکثکج رعرکراعتقنمکیویکیاکرککشعخصکواکشعخصکککک

یاکسکیایرککیویاکمی  کواکیعاک    هفومر  اکشععومک وممیداکگ مم.کیسععت یتژاکر عسععبکیسععتفعمهکیاک

 ون سرکسع تنعرکرلکوعشا.

 ک.(مدصاکظ فنکک48حاین  ک)دکیستفعمهکرلکن  اکرعرکیاکآسعماومظعدتکمقنقکو کتوایمکیف یماکناکینز 
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 اودیعکواکر ظودکدکعرککتوایمکحاین  کیف یمکسکینچ نوککارککککککک سعم شایدکمی اهکمدکندناکآ صبکتعودویعاکی م

 صحبککوعکر ار  کسکتدفوکین یه

 یسععتفعمهکیاکفوکیعاکر شععلکسکرعکمسععت عهکتصععفناکیویاکر هزکواکفندت کیزعکوعکتویرکر عسععبکمدکندناککککک

 سکدسشوکمنومرکآرکمدکتنعرکسعکعتکنعدکفوعلنکککفوقآسعماودیعاکسع تنعرکر ینزک

 مدکفضعععیعرلکناکمنلکتویرکتهوراکسکجعو عرلکیویاکآایمکدیکواکرنزیرکنعفلککیم عرکمیم.کرنزیرکماکیناععناکک

وجومکمدکیویک عرشکشععومکسکیاکمسععت عهکیعاکتصععفناکیویاکر هزکواکفندت کیزعکرت عسععبکوعکیمایاهکککن ووکر

 سکواکتوایمکنعفلکیستفعمهکگ مم.کفوقسع تنعرکر ینزک

 یعکف ییمکمنلکوعشعاککسکاراعتعرکیر عرکوعاکمنومرک    هککشعومکوعکتوجاکواکیر  اکمدکفصع ک عرنزککتوصعناکرلک

ست عهک صفناکیویاکر هزکواکفندت ککم صبکمدکیتعقکککیعاکت ستعمایدمکو یاکم سع تنعرککیزعاکی یعاکفعقاک    هک

 واکتوایمکنعفلک  رایداکسکمصبکشوم.کککفوقر ینزک

 مدکرح کسکمحوهکتهوراکککعرکغدظککماکیناعععناکن ووکروجومکمدکیویکوعکتوایمکیف یمکحعضععع ککککککوعکتوجاکواکیدتبکککک

تهوراکر عسعععب،کغدظککماکیناعععناکن ووکمدکیویاکسیحایعاکگ ممکواکر ظودکیطنن عرکیاک نشععع هعمکرل

 رختد ک عرشکشوم.ک

 س سرسک سبکوومهکسکمدکارعرککککککندناک سککفوکواکتوایمکنعفلکسکوعکظ فنککر ع شتلکر هزکواکیگزییع یعاکوهای

 دسشوکوعشا.کفوقفوعلنککر ینزک

ک

 نکات مهم

 سنورک)رککمساکرعکمسکککککک ان ع ش رکیم عرکسین ضوعکیروک  ست  ،کواکک اککککر ینزکرو شعغدنوکرعکت کPCRمسا(ک

ش یرمک)ق رز،کمعدم ل،ککر عاکواکفوعلنککمدکتنعرکحعض ،ک  ست  کدکعرک سسعکتاککک22ر فلکروتب کحاین  ک

کوعش ا.(کرلآولکسکادم

 اکککککککک سنورکرعکت ان ع شعغ کیروکگ سه،کو یاکیمیراکفوعلنک،کمیدیاکنعدتکسین ر فلکروتب کحاین  ککPCRر

 وعش ا.سعکتاکک22

 رتصااکسیحا،کوعادسعرکیتحعمراکسککک)کشاهکق یدک ویی اکگ فککو اارشعغ کیروکگ سهکرودمکوعادسلکسطحککک

 یتعقکیص عفکسکوعادسعرکسایدتکوهایشک(.ک

 مدصودتککارکتوجاکواکسینان عسنورکرعکتاککPCRوعکسیحاکر ووطاکسعکتاکک22ر فلکروتب کحاین  کک

یعاکوهایشتلکو  ودمکویرککارکدکعرکک  ست  رطعوقکرصووعتکستعمکردلکرار رککوننعداکن سمعکواکک 
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صاسدککارکصالحنککرشعغ کک وییاکشاک)یاکجنداکیقایرعتکقعموملکرعم ا:ککارکتناراکنعدتکوهایشک،

 و یاکمدرعفکک  سیما(.

 کیاک کحعض  ک  ست   کیج یا کحاو کو  کمظعدت کر ظود کوا کیسک کروظ  ک  ست   کیرو کروضوع کیرعنو رار رک

میدیاکناکرننزاکسکگویین عراک ومکن ت للکسک ومکیظهعداکوهایشتلکرعکنعدش عسعرکوهایشککرحنمکآایمک)

من ساک  راک ارککمفعت ک ارعتکسالرک(کیستفعمهکمنعرا.کحضودکیروکنعدش عسکواکصودتکتنعرکسقککمدک

 رح کیلزیرلکمناککیرعکرات اکوعادسلکسکمظعدتکوعراتلکیننشاکمدکی تنعدکرار کق یدکگن م.

 حعض کو ککهاهکرار رککیرعنوکروضوعکیروک  ست  کرلکوعشا.رائولنککحاوکیج یاک  ست  ک 

 یعکوعاکگذیشتاکشوماکسکجهککتهوراکیعکوعراک عللکیاکیف یمکوومهکسکمدیعکسک    هی  عرکگ اامیرلکسکمظعفک،کسعلو

 یوینشکمنزکدسشوکوعشا.ک،وهت 

 رویمکمعسعاگعدکسکوعکیحتنعبکمیدکسکگ اامیکدساکسطوحکسکندنایع،کت هنزیتکو ق یعایاک عشنارکسکدرختوکرحدوب

 یمف عدکسکآتشکسوااکیجت عبکشوم.

 کلبعسکشعر ک سسرسکو یو کمدکاف مکحفعظکک رسسعک،لیحتنعلکرویجهاکسکانعدک رسظعکواکواتا ،کرعسک،

 ک.شومتأرنوکک)شندا(کصودتکرحعفظک، کنکمدصودتکمنعاکو یاکمن سیعاک ارعتلک

 کنعدن عرکق یدکمیمهکشوم.صعوورکسکرویمکشور اهکنعفلکمدکی تنعدکرعسک،ک

 تِلکدیکواکصودتکرعد نچکح نککمینا(دساکرقعو کواک عرعرک غعاکسکمدکط فکرعکمقطاآظعفککیاکرککمقطاکم(. 

 ا.یضعفلکوعشک"سَ "شومکوعراکمیدیاکچ اککسکغن هکیستفعمهکرلکسعلوک،یعرلکناکو یاکمظعفککن کیتعقتِل  

 

 آموزش بهداشت

 های آموزشی مناسبروش

 ک(یعسعرک،کسبیعاکر عااجنداکشب ایاکصودتکر عااک)کآرواشکوا 

 ک2چه هکواکچه هکوعکدکعرککفعصداکیاکران یعاکر عااکیر عرک ذر کمبومکیاکط رقکآرواشکمدصودتلکناک

 والرعمعکیسک.کرت کسکیستفعمهکیاکرعسککتوسمکمسکط ف

ککهای مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:رسانه

 کیطالعکدسعملمصبکیست اکسکو  کیعاک

 کمصبک وست یعاکآرواشل

 یعاکآرواشلکیدسعبک نعرکک،مدکصودتکیر عر 

 یعاکیجتنعکلسکشب ایعاکر عااکیعاکآرواشلکمدکگ سه،کیدسعبک نعرمدکصودتکیر عر 



 
 معاونت بهداشت           

 شهریدر حمل و نقل برون و الزامات سالمت محیط و کارگذاری  کرونا ویروس( فاصله) 11-با کووید پروتکل بهداشتی مبارزه

 

11 

 

 مدکفضعاکر عااکگ یفلرعکروشوکیر فوگ یفل،کیمتشعدکتنزد،کمدکصودتکیر عر 

 ک،مدکصودتکیر عر(یستفعمهکیاکصفحعتکمنعرشلکled)کیعکسکتصعسر کآرواشلجهکک خشک نعرک

ک:های هدفموضوعات مورد آموزش برای گروه

 آش عرلکوعکوننعداکن سمعکسر سس 

 آش عرلکوعککالرمکیوتالکواکیروکسر سس 

 ش عسعرلکیف یمکراتواکیوتال 

 آش عرلکوعکمحوهکیمتقعبکوننعدا 

 آش عرلکوعکتأثن کسینان عسنورکو کجدوگن اکیاکدسماکوننعدا 

 ارعرکسکمحوهکیستفعمهکیاکسسعر کحفعظککف ماآش عرلکوعک 

 رن مرکسسعگ اامیرلککعرکمفعکحنمحوهکصحکآش عرلکوع  

 آرواشکم عتکوهایشککف ماک 

 یعاکوهایشتلکر یقبککیاکوننعدیرکمدکر زبدسش 

 گذیداکیجتنعکلآرواشکفعصدا 

 ک4838سکسعرعماکک918رو فلکسعرعماک

 های آموزشیمونه فعالیتن

 سر سس ن سمع شنوع وع رقعودا جهک مد دار تنهنایت و عدگن ا و یا آرواشل یعاکیست اکرعکو   مصبک 

کمدکرح کنعدک

 ک صوصکچ وم لکیمتقعبکوننعداکن سمعمصبک وست یعاکیشایدمی اهکمدک

   تلکیعاکوهایشس سرسمدکرح کنعدک صوصعککدیی نعاکمحوهکصحنحکشاتشواکمسککمصبک وست کرعکو

 سکرح کس سکغذی

 کرحدوبکضاکفوملکن  اهکمسککواکشعغدنویاکآرواشکمحوهکیستفعمهک

 کمصبک وست کر تبمکوعکوننعداکسکتوصناکرعمارکمدک عماکمدکصودتکسجومککالئمک

 یعاکر تبمکوعکمحوهکصحنحککطااکسکس فاکسکیستفعمهکیاکمستنعبکنعغذاکرعکآدمجکآرواشکتوصنا 

 اگعرکن کواکوننعداکواکنعدن عرکسکر یجواآرواشکیقایرعتکدارکجهکک نش ن اکیاکیوتال  

 کت فالکیعاوننعداکیمتقعبکیاک نش ن اکمحوهکآرواشلکو  کیعاکمصب 

 مصبک وست کآرواشلکمحوهکصحنحکیستفعمهکیاکت هنزیتکحفعظککف ماک 



 
 معاونت بهداشت           

 شهریدر حمل و نقل برون و الزامات سالمت محیط و کارگذاری  کرونا ویروس( فاصله) 11-با کووید پروتکل بهداشتی مبارزه
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 کثبککمعرکسینان عسنورکسکی ذکنعدتکسیناوکیاکسعرعمامصبکو  کsalamat.gov.ir  مدکرح کم هبعملکسک

 مدبکسدسماکسع تنعر

 غ وعل  اکمدکسعرعماو  کثبککمعرکسکمصبکsalamat.gov.ir  

 یعاکر عاایعاکوهایشتلکو کدساکسعرککسکشب اگذیداک نعروعد 

 کک918ککشنعدهکتدفوکمدرعرکسکآرواشک زش لکواک،ماک عسخ ورلکش عرعتکسایدتکوهایشکمصبک وست کسعرع

 جهککیکالرکرویدمکغن کوهایشتلکواکسعرعماکرذنودک

 4838مصبک وست کرو فلکسعرعماک 
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 هادست شویشست روش درست: 1 وستیپ
 

ک:شاتاکشوماار ککدسشواککثعمناک28راتکوعراکوعکآبکگ رکسکصعوورکواک یعمسک

ک

ککیعکدیکر طوبکن نامسکک-9

ککیاکصعوورکرعرعکیستفعمهکن ناک-2

ککیعکدیک وبکواکیمکونعلنان کمسک-3

ککیم شتعرکدیکوشوئناک-4

ککوشوئنایعکدیکرچک-4

ککونوکیم شتعرکدیکوشوئناک-9

ککآو شلکن ناک-2

ککوعدکرص فکمنزکرودمکتعرناکیسک(ذاک شککن ناک)یستفعمهکیاکحولاکرکوعکمستنعبکنعغک-0

کشن کآبکدیکوعکینعرکمستنعبکوب اراک-1

ک.سط کاوعلاکمدکمیدکون ایارامدکمستنعبکدیکک-98
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ک



 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس2پیوست 

 یعاککقب کیاک ودمرکسکآشعععرنارکمسععکک

ثعمناکوعکک28ایق کح ومکدیکتعکوعداکرچکواکراتک

کت سلوشورناکسکمدصودتککارکمسکآبکسکصعوور

ن  اهکو ک عراککواکآبکسعععلمکیاکرویمکضععاکفومل

کیستفعمهکمنعرنا؛کیل  

ک
 

 ناکر رضکیاعععت اکککککککیاک وعکیف یماک نعسک ت

میمرکوعککیاکدسووسععلکسکمسععک.ک وممیداکن نا

داککککک فعصععع راک) رت کیاکیف یمکک2یف یمکمر  کوز ینز

     شوم(؛کظحف

ک
 

 یاکرعسککیستفعمهکمنعر ا؛کحتنع 

ک
ک

 میعرکککسامرکواکچشعععم،کون لکککیاکمسعععک

 ؛ن ناک وممیدا

ک
ک

ک

 

 س فا،کمیعرکسکون لک ومکککک ااکسک ی  عرککط

ستنعبکدیککککک شعمناکسکم ستنعبکنعغذاکوزو دیکوعکم

کمدکسط کاوعلاکون ایارا؛

 کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
 

 میدراکمدکر زبکککیگ ککالئمکسععع رع ودمگلک

 یست یحککن نا؛

 

 سععطوحلکناکمدکتنعسکر  دکسکرشععت نکک

 دیکگ اامیرلکمنعرنا؛کیاتنا

ک
ک

 وعکرصعع فکرنوهکسک ومکدیکسععناععتمکیرن لک

 ؛تقورککمنعرناکسبزر عتکتعاه

ک
ک

 ومکآرواشکمینا؛کواکیط یفنعر  

ک


