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مقدمه

توسعععواکسیناعععن عسعععنورککنورلکمدکن ت بکرار رککوننعداکن سمعککیاکییننککوعدرلکو ودمیدک
لذیکط حکرار رککیوشن اکو یسعسکدسماکدسکواکدشاکسینان عسنورککنورلکو معراکدرزاک شاهکیسک.کمدکط حک
رذنودکفوعلنکک یعاکشععع دلکمدکتنعرکشععع یرمک عمارلکواکشععع رکدکعرکک ست ک یعاکوهایشعععتلکسکیم عرک
سینان عسنورکر ولکمایدم.کیاکط فلکواک ویرکرککیص کندل،کیمتقعبکسر سسکیعاکت فالککیاکیماعرکواک یماعرک،ک
واطودککناهکیاکط رقکدرزکقط یتکت فال،کس فا،ک کطاا،کتخدناکت شحعتککون لکسکمیعرکسکلنسکیشنعءکآلومهک
رلوعشععا.کیروکسر سسکرلتویماکمدکفعصععداک2کرت اکر تق کشععوم.کیاکمر کدیهیعاکیمتقعب،کحضععودکمدکفضعععاک
و اتاکوعکیویاکدینا،کمد صودتکح ضودکف مکوننعدکسکمعق کی سک.کوعکتوجاکواک شنوعکموعکملتعکسکیمویعک سوشکیعاک
مر ،ک شاتکسک س کککیمتقعبکسر سسکون شت ک شاهککلذیککالسهکو ک و ششکر ع سبکسین ان ع سنورکجعروا،ککدکعرکک
فع صداک2کرت ،کی ستفعمهکر اتن کیاکرع سککمدکیرعنوککنورلکسکواکسرژهکمدکف ضعیعاکو اتاک،ک ضاکفوملکم سککسک
گ اامیرلکرحنمکسکسععطوحکرشععت ن،کن ت بکتهوراکر عسععبکرحنمیعاکواععتا،کسعععلویعکسکدیی سیعاکراععق ک
وعراتلکمدکیسلورککدیهیعاکن ت بکق یدکگن م .ک
ک
هدف و دامنه کاربرد

یافکیاکتاسروکیروک ست

کرار رک،کن ت بکسکمظعدتکیو شن اکوننعداکنوسراک -ک91کواکر ظودکیر عمکتوعمبک

مدکحفظکسکصنعمککیاکسالرککیف یمکجعرواکسکوعاگشککواکدسماکاماگلککعماکیسک.کیروکدیی نعکجهکک نش ن اک
سکن ت بکوننعداکنوسرا91-ک(ن سمعکسر سس) کمدک عرعمایعاکراععععف و اکشععععر کف سمگعه،کیراعععت عهیعاکقطعدکسک
یتوووسکسکیناک عرعماکیعاکو سرکشععه ا کوومهکسکسعععر کقویمنو،کآرنومعرایع،کرق دیت،کمسععتودیلون یعاکر تبمکوعک
وهایشککرحنمکسکوهایشککح فایاکواکقوتک ومکوعقلکیسک .ک
ک
فاصلهگذاری

ر لکیاکدیهیعاکنعیشکرویجهاکسکقطعکام ن هکیمتقعب،کدکعرککفعصععداکگذیداکیسععک.کیروکیرعنوکجزءکر لکیاک
یرعنوکت نعکرح اوبک شاهکناکرلکتویماک سببکیمتقعبکوننعداکگ ممکسکیاکط فلکحفظک سالرککآحعمکجعرواک
یاکییننککوعدرلکو ودمیدکیسک،کدارکیسککرق دیتکسرژهکیاکیاکط رقکفعصداکگذیداکیجتنعکلککالسهکو کدکعرکک
یصوبکوهایشتلکو یاکنعیشکرویجهعتکمدکمظ کگ فتاکشوم.ک ک
مدکیروکدیستعکدارکیسککرویدمکار کدکعرککشوم:
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 نعیشکرویجهاکچه هکواکچه هکنعدن عرکسکیسعععتفعمهکحاین اکیاکتدفو،کشعععب اک یعاکیجتنعکلکسکسرائوک
ن ف یمسکو یاکو گزیداکجداعتکحتلکو یاکنعدن عملکناکمدکمی
 ی ستفعمهککیاک سن اتمکتهوراکسککرعکوعاکگذی شتوک

کرککسع تنعرکنعدکرلکن ا؛

هکیعکمدکق انککیعاکیمیدا،کف سمگعه،کیر ات عهکیعاکقطعدکسک

یتوووسکواکر ظودکتهوراکر عسبکرح ؛
 دکعرککفعصععدا ک2کرت کسکفضعععاک4کرت ر وعکواکیایاکی کمف کمدکیدیراکندناک ارعتکر وورکواکوعادسععل،کتهناک
ودنم،کتحور کوعدکسکغن ه؛
 رحاسمرککظ فنککحن کراعف کتوسمکقطعد،کیتوووسکسکیوی ننعکوعکتوجاکواکسضونکک وششکسینان عسنورک
کنورلکسکو یسعسکرصووعتکستعمکردلکرار رککوننعداکن سمعک وییاکووم.
تب ص هکک:9ک ذر شکراعف کمدک سف یعاکو سرکشه اک(ش عسدیع،کیتوووسیعکسکقطعد)کحاین ک08کمدصاکظ فنککتعک
و ششکسین ان ع سنوکرککنورلکواکونشکیاک08کمد صاکو ساک(مدکآرکارعرکظ فنکک ذر شک988کمد صاک وییاک
شا)؛ مدکیوی ننعک ذر شکراعف یرک988کمدصاکیسک؛
تبص ه:2کنو ایعاکقطعدکو یاک عمویمهکشعر کرحاسمرککتبص هک9کمخوییاکووم؛
 فعصداکگذیداکونوکیف یمکمدکص اللکیعاک عرعمایعاکراعف و اککواکصودتکرککمدکرنعرک(دکعرککفعصداکحایق ک
رککرت )کدکعرککگ ممکسکیاکت نعکیف یمکمدکرح یعاکرذنودکجدوگن اکگ مم؛ ک
 مدکق انککوعاد سلکر اعف یر،کگنککیعاکن ت بک سعنک،کودنمکسکتحور کوعدکدکعرککفع صداکحایق ک2کرت کمدک
ص کیعاکرذنودکیلزیرلکیسک؛
 مدکقانککتشخنصکیورککسکوعادسلکوعکیفزیرشکرکعرودکتشخنصکیورککسکوعادسکیطنن عرکحعص کشومکناک
ص کتش ن کم مم.
 تو صناکرلکگ ممکوعاد سلکواملکوعکت هنزیتکیل ت سمن لکیم عرک شومکسکتنعرلکنعدن عرکوعاد سلکمدکق اکنکک
سدسماک عرعماکیاکسسعر کحفعظککشخصلکیاکجنداکرعسککفندت میدکسکمست شکیستفعمهکمنعر ا؛
 واکر ظودکدکعرککفع صداک 2کرت کوعکتوجاکواکظ فنککیتعقکرعمدکسکنومنک(یتعقک شن میل)کیاکیجتنععکیف یمکمدک
یتعقکرذنودکرنعموککگ مم؛
ک
شرایط پذیرش مسافران /گردشگران در ناوگان حمل و نقل برون شهری

-9کیویرل
9-9ک سیایعاکمی دل:
 یدیئاکPCRکر فلکحاین ک22کسعکتاکرعکنعدتکسیناوکض سداکیسک؛
3
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9-2ک سیایعاک عدجل :ک
 یدیئاکPCRکر فلکحاین ک19کسعکتاکسکنعدتکسیناوکض سداکیسک؛
-2کارن ل ک

 یدیئاکPCRکر فلکحاین ک22کسعکتاکرعکنعدتکسیناوکض سداکیسک؛

-3کمدرعرل ک

 یدیئاکPCRکر فلکحاین ک19کسعکتاکسکنعدتکسیناوکض سداکیسکک(و یاکسف یعاک عدجل)؛
 یدیئاکPCRکر فلکحاین ک22کسعکتاکرعکنعدتکسیناوکض سداکیسکک(و یاکسف یعاکمی دل)؛
ک

غربالگری ،مراقبت و بازتوانی
 .1غربالگری شاغلین در همهگیری کووید11 -



نعدن عرکمدصودتکو ساکی گوماککالرمکرش ون،کتاککس رعکتشخنصکنوسرا-ک91کدیکیم عرکمی ا.



وواکیاکگذشععکک94کدساکیاکش ع سعککالئم،کمدکصععودتکوهبوماکوننعد،کمنعاکواکیدیئاکتاععککPCRکر فلکواک
ر ظودکش سعکواکنعدکمناک .ک
 .2مراقبت از گروههای آسیبپذیر

مس گ سه ار کوعکگوییلک زشععککروتنا،کواکک ویر یف یما نا مد رو ض یوتال وا وننعداکنوسرا 91-کق ید
میدما ،مد مظ گ فتا شاه یسک :ک
گروه الف -کوننعدیرکوعکوننعداکارن ایا :ک
 وننعداکقدبل–کک سقل
 کفشعد ور
 مرعوک
 وننعداکیعاکت فالکارن ایا
BMI> 44 

گروه ب-کوننعدیرکوعکمقصکیرن ل :ک
 تحککمدرعرکوعکنودتن ویست سئناکونشکیاک12/5 mgک ممنزسلورکمدکدساککونشکیاکمسکیفتا
 شننلکمدرعمل
 وا ننلیع


نوماکیکضعء
4
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مدکصععودتککارکیر عرکمسدکنعدا،کشعع یرمکرحنمکنعدکو یاکیروکیف یمکواکگوماکف ییمکگ ممکناکحایق کتنعسکوعک
سعکر کیف یمکدیکمی شتاکوع شا.کت کنن ک ش کروقککمدکرحکنمکنعداکسکرعکت نن کرح کنعدکواکرحنطلکوعک ش یکرمکتهوراک
ر عسبت کسکنمجنونکت کرلکتویماکننککن اهکوعشا .ک
.3

بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید11-

تنعرلکشعغدنوکوواکیاککیوتالکواکوننعداکنوسرا91-کدارکیسکک سکیاکطلکمسدیرکمدرعرکسکمقعیک،کجهککوعاگشکک
واکنعدکو یسعسکآ روکماخاک"دیی نعاکوعاگشککواکنعدکشعغدنوکوعکیحتنعبکیوتالکواکنوسرا"91-کیوالغلکیاکسایدتک
وهایشککتوسمک زشککرودمکیدارعولکق یدکگن ما.
ک
اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
 .1بهداشت فردی

 یاکسدسمکیف یمکواسرکرعسککرنعموککواککن کآرا.
 مدکحاکیر عرکسولکشومکودنمکواکصودتکتدف لکرعکیل ت سمن لکدادسکشوم.


ارکمی اهکروظ کیسککنعدتکسیناوکرعکتاککPCRکر فلک22کسعکتاکدیکواکمعظ /کمعظ روکیدیئاکمنعرا.

 ندناکنعدن عرک( ارکمی اه)کروظ کواکیم عرکسینان عسنور رلکوعش ا.
 یستفعمهکیاکرعسککو یاکندناکنعدن عرکسکر یجونوکیلزیرلکیسک.
 یاکمسککمیمرکسکدسووسلکن مرکوعکر ار ک ینزکن نا.
 مدصعععودتکرویجهاک وعکیف یمکوننعد،ک تعکا رعرکدسععع نارکآربودمسک رعکیمت قعبک واکر ینزکمد رعمل،کف مکوننعدک
حتلیدر عرکمدکرککر عرکجایکیاکسعر روکم اکمیشتاکشوم؛
 شاتوکر تبکمسکیعکوعکآبکسکصعوورکسکرعکیستفعمهکیاکرویمکضاکفوملن اهکو ک عراکیل

؛

 حتلیدر عرک می کیعکواصودتکغن مقااکصودتکگن م؛ک
 یستفعمه یا سناتم یتورعسنور یمیداکس حایق یستفعمه یا نعغذ وا ر ظود جدوگن ا یا یمتشعد یحتنعلل؛
 یستفعمهکیاکسسعر کحفعظککشخصلکیاکجنداکرعسکککتوسمکندناک س کشعغ کیلزیرلکیسککسکت جنحعکرویمک
ضاکفوملن اهکو ک عراکیل

کواین یهکمیشتاکوعش ا؛

 میشتوکنعدتکوهایشککو یاکندناکمسکیمادنعدیرکرویمغذیرلکمدک عرعمایعکیلزیرلکیسک؛
 و یاکثبککحضودکسکغنعبک س ،کت جنحعکیاکسناتمکتشخنصکچه هکیستفعمهکشومک(مدصودتکسجوم)؛
 و یاکتنعسکوعکمست ن هیعاکمد،کندنایعاکآسعماودکسکمظعر کآرکیاکمستنعبکنعغذاکیستفعمهکگ مم؛
 ندنایعاکآسعماودکسکرویدماکمظعر کآرکت جنحعکغن لنالکوعشا؛
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 یستفعمهکیاکمستنعبکنعغذاکی عر کطااکرعکس فاکن مرکیلزیرلکیسکک(مدصودتلناکمستنعبکسجومکمایشکک
یاکقانککمی دلکآدمجکروقعکس فاکسککطااکیستفعمهکن نا)؛
 یاکتنعسکمسکیعکوعکچشم،کمیعرکسکون لک وممیداکشوم.
 .2بهداشت مواد غذایی

 مدکر ینزکتهناکسکتوارعکرویمکغذیرلکراتق ککمدک عرعماکدکعرککضویومکمستودکن کیعکسک ست

کیعاکوهایشتلک

ر وورکواکیر وماکر ینزکیلزیرلکرلکوعشا .ک
 منک،کفدف ،کسنعق،کق ا،کش کسکآبکآشعرناملکت جنحعکمدکواتاو اایعاکر بعدکرص فکوعشا.
 مدکصودتکتوارعکغذیکمدک عرعمایعکوعراکواکصودتکواتاکو ااکیم عرکشومکسکرتصارعرکتوارعکغذیکمیدیاکسسعر ک
حفعظککف ماک(رعسککسکمست ش)کوعش ا.
 فوعلنککر ینزکفوقکو کیسعسکط حکرحاسمرککیوشن اکرلکوعشا .ک
 .3بهداشت ابزار و تجهیزات

 آشعزز عماکیعکسکرح یعاکسع سکغذیکمدکیروکر ینزکروظف اکجهککسع سکغذیکیاکلنویر،کقعشعق،کچ عب،کنعدم،ک
ظ سفکر بعدکرص فکیستفعمهکمنعر ا؛
 آشزز عماکیعکسکرح یعاکس سکغذیک(مدصودتکسجوم)کروظف اک سکیاکی کس سرسکمیل،کندناکظ سفکطبخکسک
آرعمهسعااکرویمغذیرلکدیکشاتشوکسکگ اامیرلکمنعر ا؛
 یاکسف هکر بعدکرص فکو یاکرنزکغذی وداکیستفعمهکشومکسکوعراک سکیاکی کوعدکیستفعمهکتوورضکگ مم.
 ض سدتکشاتشوکسکگ اامیرلک مهیع،کف شکمنعا عماکسکمظعر کآرک(مدصودتکسجوم)کمدکتویت کارعملکر عسب؛
 گ اامیرلکدسایماکمنن کیعکسکص اللیعاکرحوطاک عرعما؛
 جهککتوارعکغذیکسکموشناملکیاکظ سفکرککوعدکرص فکر عاکیستفعمهکگ مم؛
 سسعر کمظعفککرودمکیستفعمهک سکیاکی کوعدکیستفعمهکگ اامیرلکشوم؛
 مدکمنعا عمایعکیستفعمهکیاکره کسکس عمهکشخصلکسکچعمدکشخصلکنعرالکض سدتکمیدم.
 مدکمنعا عمایعک(مد صودتکسجوم)کی ستفعمهکیاکره کسک س عمهک شخ صلکسکچعمدک(وعمویرک)ک ض سدتکنعر کمیدمکسک
ندناکره یع،کنتبکیمکناکسکسسعر کرشت نکرذنودکواصودتکروقککجنعآسداکگ مم.
 مدصععودتکسجومکسعععلویعاکسداشععل،کسسعععر کسکت هنزیتکی کمسکسعععکککر بعدکسکمدک عرعرکشععنفککنعداک
گ اامیرلکشوما.
 مدصودتکسجومکد ت وکسکحنعر،کیستفعمهکیاکسسعر کوهایشتلکشخصلکض سداکیسک.
 سط یعاکاوعلاکمدمیدک ایللکین یهکوعکننااکاوعلاکیستفعمهکشوم.ک ک
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سطوحکار کیوتایکتننزکسکسزسکگ اامیرلکشوما:


مشننوکص الل ک



مستایعاکص الل



شتلکص اللک(قانکک الستن لکرعکفدزا)



قف کنن و ایعاکیرن لک



چ یغیعکسکن ت بیع،کندناکیحضعدکرهنعمایدکسکرحفظاکوعداکس ک



مرویدهکسک



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

هیع

وشک،کمستشورلکسکمرویدیعکسکنعمت کگ اامیرلکشوم.ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک


یاکونوکو مرکی گوماکآلومگلکیاکن کنعونو.

 مسدکدرختوکمست شیع،کمستنعبکنعغذاکسکرعسککآلومهکمدکننااکاوعلاکرح مکسکواسرکمداکسکمشک
 وواکیاکیتنعرکنعدکمسکیعکدیکوعکآبکسکصعوورکوشورناکرعکوعکرعمهکضاکفوملن اهکو ک عراکیل

کتننزکن نا.

 .4بهداشت ساختمان

 مصبکتعودویعاکآرواشلکمحوهک نش ن اکیاکیمتقعبکوننعدایعاکت فالکواکتوایمکنعفلکمدکرح
 مصبکدیی نعاکشاتشواکمسککیعکواکتوایمکنعفلکمدکرح کس سکرویمکغذیرلکسکس سرسیعاکوهایشتل
 تهوراکر عسبکس سرسیعاکوهایشتل
 س سرسیعاکوهایشتلک(حنعرکسکتویلک)کواصودتکر زیکگ اامیرلکشوما.
 قب کیاکنشنارکسنفورکتویلککف م ل،کمدکآرکدیکو ذیدراکتعکرن سبیعکمدکیویک خشکمشوما.ک
 سطوحکمیدیاکتنعسکرشت نکیوتایکوعکمستنعبکتننزکسک شکشاهکسکسزسکگ اامیرلکگ مم.ک
 مصبکرویمکضاکفوملن اهکمسککوعک عراکم هایدماهکواکتوایمکر عسبکمدکسدسمایعکسک سجلیع
 گ اامیرلکراتن کرحنمکمی دلک عرعماکسکت هنزیتکر تبمکحایق کدسااکرکوعد.
 گ اامیرلکرح کیمبعدکیوی ننعکواک صوصکمدک سیایعاک عدجلکوواکیاکتخدناکوعد.
 گ اامیرلکوعدیعاکدسععناهکواک صععوصکمدک سیایعاک عدجلکواکصععودتلکناکندناکسععطوحکوعدیعکواکرویمک
گ اامیکآغشتاکشوم.
 مابککواکتوبناکسناتمکلولانشلکصعوورکرعرعکسکمستنعبکنعغذاکمدکس سرسیعاکوهایشتلکیقایرکگ مم.
 توصناکرلگ ممکشن کآبکدسشورلکس سرسیعاکوهایشتل،کت جنحعکیاکموعک ایللک عرلکسکرعکچشنلکوعشا.
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 مفعک انعماکیعکوعراکواکشنوهکوهایشتلکمدکسط کیعاکمدمیدک ایللکصودتک ذر مکسکندناک س کرائوبکمدک
صوصکجنعآسداکسکمفعک انعماکدککعرککتنعرلکرالحظعتکوهای شتلک(جنعکآسداک انعماکمدکنن ااکیعاک
الستن لکرح مکواسرکمداکسکمشک)کمدکآ کی کشنفککدیکمدکمستودکنعدکق یدکمی ا.
 مدکرح یعاکت نعکمظن کمنعا عماکگ اامیرلکمدکفویص کیقعراکی کسکاهکمنعاک نشون لکشوم.
 یویاکآسعماودکوعراکتهوراکر عسبکمیشتاکوعشاکسکر تبعکگ اامیرلکشوم.
 کندنعتک سو ککگن اکس سعئمکمقدناکمدک نپکو زروکیعکسکجعر عهیعاک سو ک،کوعراکفقمکتو سمکرت صارعرک
جعر عهیع،کصودتک ذر م.ک
 یتعقکیعاکسن عدکغن فوعبکگ مماک(مدکصودتکسجوم).
 یتعقکرعمدکسکنومنکی ک0کسعکککر بعدکوعکرویمکگ اامیکوعک عراکیل

کگ اامیرلکگ ممک(واسرکحضودکیف یم)

 مدکقانککص اسقکیرعمعتکدارکیسککندناکسسعر کنوچککک(نفش،کنن کمستلکسکمظعر کآر)کقب کیاکتحور ک
گ فتوکمدکمی

کننااکیعاکمعردوملکق یدکگن ما.

 .5تهویه

 ف ییمکمنومرکیر عرکی ستفعمهکحاین اکیاکتهوراکطبنولکمدکر ینزکرذنودکیاکجنداک عرعمایعکیاکط رقکم صبک
هیعاکوعاشوماهکواکرنزیرکحایق ک44کمدجاکسکوعکراعحکک98کیللک28کمدصاکراعحککن ککواکگوماکیاک
ناکواکیایاکی کرککیاکنعدن عرکسکر یجوعرکحایق ک98کلنت کمدکثعمناکیویکتعرنوکگ مم.کک
 ف ییمکمنومرکیر عرکیسعععکتفعمهکحاین اکیاکتهوراک2کط فاک(ک وعاکمنومرک

هکیعاکرتقعک و کینزرعر)کمدک

ر ینزکفوقکواکگومایاکناکواکیایاکی کرککیاکنعدن عرکسکر یجوعرکحایق ک98کلنت کمدکثعمناکیویکتعرنوکگ مم.ک
 کف ییمکمنومرکیر عرکتوورضکیویاکرحنمکوعکیویاکآایمکمدکر ینزکفوقکحایق کواکیمایاهک9کوعدکمدکسعععکککسک
رعکواکیایاکی کرککیاکنعدن عرکسکر یجوعرکحایق ک98کلنت کمدکثعمناکیویکتعرنوکگ مم.کککک
 مدکصودتلکناکتوایمک

هکیکعاکنعفلکمبعشاکوعکمصبکیگزیعسککفوکیعاکر شلکوعکمولکر عسبکواکسنکک

عدجکیاکسعععع تنعرکر ینزکفوقکواکگوماکیاکناکواکیایاکی کرککیاکنعدن عرکسکر یجوعرکحایق ک98کلنت کمدک
ثعمناکیویکتعرنوکسکرعک9کوعدکمدکسعکک،کتوورضکسکجعواکجعکگ مم.ک
 یاکق یدکمیمرکفوک( ا)کواکط رقلکناکواکطودکوعلقوهکوعکثکج رعرکراعتقنمکیویکیاکرککشعخصکواکشعخصک
مر اکشععومک وممیداکگ مم.کیسععت یتژاکر عسععبکیسععتفعمهکیاکفویعاک

هیاکسکیایرککیویاکمی

ون سرکسع تنعرکرلکوعشا.
 مظعدتکمقنقکو کتوایمکیف یماکناکینزرعرکیاکآسعماودکیستفعمهکرلکن اک(حاین ک48کمدصاکظ فنک).ک
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 م صبکتعودویعاکی شایدکمی اهکمدکندناکآ سعم اودیعکواکر ظودکدکعرککتوایمکحاین کیف یمکسکینچ نوککارک
صحبککوعکر ار کسکتدفوکین یه
 یسععتفعمهکیاکفوکیعاکر شععلکسکرعکمسععت عهکتصععفناکیویاکر هزکواکفندت کیزعکوعکتویرکر عسععبکمدکندناک
آسعماودیعاکسع تنعرکر ینزکفوقکسکدسشوکمنومرکآرکمدکتنعرکسعکعتکنعدکفوعلنکک
 مدکفضعععیعرلکناکمنلکتویرکتهوراکسکجعو عرلکیویاکآایمکدیکواکرنزیرکنعفلککیم عرکمیم.کرنزیرکماکیناععناک
ن ووکروجومکمدکیویک عرشکشععومکسکیاکمسععت عهکیعاکتصععفناکیویاکر هزکواکفندت کیزعکرت عسععبکوعکیمایاهک
سع تنعرکر ینزکفوقکسکواکتوایمکنعفلکیستفعمهکگ مم.
 توصعناکرلکشعومکوعکتوجاکواکیر اکمدکفصع ک عرنزککسکاراعتعرکیر عرکوعاکمنومرک

هکیعکف ییمکمنلکوعشعاک

م ست عهکیعاکت صفناکیویاکر هزکواکفندت کیزعاکی ستعمایدمکو یاکم صبکمدکیتعقکیعاکفعقاک

هک سع تنعرک

ر ینزکفوقکواکتوایمکنعفلک رایداکسکمصبکشوم.کک
 وعکتوجاکواکیدتبکعرکغدظککماکیناعععناکن ووکروجومکمدکیویکوعکتوایمکیف یمکحعضععع ککمدکرح کسکمحوهکتهوراک
نشع ع هعمکرل گ ممکواکر ظودکیطنن عرکیاکتهوراکر عسعععب،کغدظککماکیناعععناکن ووکمدکیویاکسیحایعاک
رختد ک عرشکشوم.ک
 ندناک س سرسک یعاکوهای شتلکر هزکواکیگزییع سککفوکواکتوایمکنعفلکسکوعکظ فنککر ع سبکوومهکسکمدکارعرک
فوعلنککر ینزکفوقکدسشوکوعشا.
ک
نکات مهم

 ر ینزکرو ضوعکیروک ست

،کواکک ش رکیم عرکسین ان ع سنورک(رککمساکرعکمسکمسا)ک شعغدنوکرعکت اککPCRک

ر فلکروتب کحاین ک22کسعکتاکس دکعرکک ست

کحعض ،کر عاکواکفوعلنککمدکتنعرکش یرمک(ق رز،کمعدم ل،ک

آولکسکادم)کرلوعش ا .ک
 ر شعغ کیروکگ سه،کو یاکیمیراکفوعلنک،کمیدیاکنعدتکسین ان ع سنورکرعکت اککPCRکر فلکروتب کحاین ک
22کسعکتاکوعش ا.
 رشعغ کیروکگ سهکرودمکوعادسلکسطحکو اا شاهکق یدک ویی اکگ فککک(رتصااکسیحا،کوعادسعرکیتحعمراکسک
یتعقکیص عفکسکوعادسعرکسایدتکوهایشک).ک
 مدصودتککارکتوجاکواکسینان عسنورکرعکتاککPCRکر فلکروتب کحاین ک22کسعکتاکوعکسیحاکر ووطاک
رطعوقکرصووعتکستعمکردلکرار رککوننعداکن سمعکواکک ویرککارکدکعرکک ست
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وییاکشاک(یاکجنداکیقایرعتکقعموملکرعم ا:ککارکتناراکنعدتکوهایشک،کصاسدککارکصالحنککرشعغ ک
و یاکمدرعفکک سیما).
 رار رک کیرعنو کروضوع کیرو ک ست

کروظ کیسک کوا کر ظود کمظعدت کو کحاو کیج یا ک ست

کحعض کیاک

نعدش عسعرکوهایشککرحنمکآایمک(میدیاکناکرننزاکسکگویین عراک ومکن ت للکسک ومکیظهعداکوهایشتلکرعک
من ساک راک ارککمفعت ک ارعتکسالرک)کیستفعمهکمنعرا.کحضودکیروکنعدش عسکواکصودتکتنعرکسقککمدک
رح کیلزیرلکمناککیرعکرات اکوعادسلکسکمظعدتکوعراتلکیننشاکمدکی تنعدکرار کق یدکگن م.


رائولنککحاوکیج یاک ست

کحعض کو ککهاهکرار رککیرعنوکروضوعکیروک ست

 ی عرکگ اامیرلکسکمظعفک،کسعلویعکوعراک عللکیاکیف یمکوومهکسکمدیعکسک

کرلکوعشا.

هیعکوعاکگذیشتاکشوماکسکجهککتهوراک

وهت ،کیوینشکمنزکدسشوکوعشا.
 یاک عشنارکسکدرختوکرحدوبیعا گ اامیکدساکسطوحکسکندنایع،کت هنزیتکو قمیدکسکرویمکمعسعاگعدکسکوعکیحتنعبک
یمف عدکسکآتشکسوااکیجت عبکشوم.
 واتا کوا کسظعر کنعدا کس کرویجها کیحتنعلل ،کسسعر کحفعظک کف ما کمد کو یو کسر سس کشعر کلبعس ،کرعسک،ک
مدصودتکمنعاکو یاکمن سیعاک ارعتلککن ک،کرحعفظکصودتک(شندا)کتأرنوکشوم.ک
 رعسک،کصعوورکسکرویمکشور اهکنعفلکمدکی تنعدکنعدن عرکق یدکمیمهکشوم .ک
 مظعفککیاکرککمقطاکآغعاکسکمدکط فکرعکمقطا رقعو کواک عرعرکدساک(تِلکدیکواکصودتکرعد نچکح نککمینا).
 تِلیعرلکناکو یاکمظعفککن کیتعق،کسعلوکسکغن هکیستفعمهکرلکشومکوعراکمیدیاکچ اک"سَ "کیضعفلکوعش ا.
آموزش بهداشت

روشهای آموزشی مناسب
 آرواشکواکصودتکر عااک(یاکجنداکشب ایعاکر عاا،کسبسعرکیع)ک
 مدصودتلکناکآرواشکیاکران یعاکر عااکیر عرک ذر کمبومکیاکط رقکچه هکواکچه هکوعکدکعرککفعصداک2ک
رت کسکیستفعمهکیاکرعسککتوسمکمسکط فکوالرعمعکیسک.
رسانههای مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:ک ک

 مصبکیست اکسکو کیعاکیطالعکدسعمل ک
 مصبک وست یعاکآرواشل ک
 مدکصودتکیر عر،کیدسعبک نعرکیعاکآرواشلک
 مدکصودتکیر عر،کیدسعبک نعریعاکآرواشلکمدکگ سهیعاکر عااکسکشب ایعاکیجتنعکل
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 مدکصودتکیر عر،کیمتشعدکتنزد،کیر فوگ یفلکرعکروشوگ یفلکمدکفضعاکر عاا
 مدکصودتکیر عر،کیستفعمهکیاکصفحعتکمنعرشلک()ledکجهکک خشک نعریعکسکتصعسر کآرواشل ک
موضوعات مورد آموزش برای گروههای هدف :ک
 آش عرلکوعکوننعداکن سمعکسر سس
 آش عرلکوعککالرمکیوتالکواکیروکسر سس
 ش عسعرلکیف یمکراتواکیوتال
 آش عرلکوعکمحوهکیمتقعبکوننعدا
 آش عرلکوعکتأثن کسینان عسنورکو کجدوگن اکیاکدسماکوننعدا
 آش عرلکوعکارعرکسکمحوهکیستفعمهکیاکسسعر کحفعظککف ما
 آش عرلکوعکمحوهکصحنحکمفعکرعکگ اامیرلکن مرکسسعر
 آرواشکم عتکوهایشککف ماک
 دسشیعاکوهایشتلکر یقبککیاکوننعدیرکمدکر زب
 آرواشکفعصداگذیداکیجتنعکل
 رو فلکسعرعماک918کسکسعرعماک 4838ک
نمونه فعالیتهای آموزشی
 کمصب یست اکرعکو کیعا آرواشل و یا و عدگن ا تنهنایت دار مد جهک رقعودا وع شنوع ن سمع سر سس
مدکرح کنعدک ک
 مصبک وست یعاکیشایدمی اهکمدک صوصکچ وم لکیمتقعبکوننعداکن سمع ک
 مصبک وست کرعکو کدیی نعاکمحوهکصحنحکشاتشواکمسککمدکرح کنعدک صوصعکس سرسیعاکوهایشتلک
سکرح کس سکغذی
 آرواشکمحوهکیستفعمهکیاکرحدوبکضاکفوملکن اهکمسککواکشعغدنو ک
 مصبک وست کر تبمکوعکوننعداکسکتوصناکرعمارکمدک عماکمدکصودتکسجومککالئمک ک
 آرواشکتوصنایعاکر تبمکوعکمحوهکصحنحککطااکسکس فاکسکیستفعمهکیاکمستنعبکنعغذاکرعکآدمجک
 آرواشکیقایرعتکدارکجهکک نش ن اکیاکیوتالکواکوننعداکواکنعدن عرکسکر یجوان اگعرک
 مصبکو کیعاکآرواشلکمحوهک نش ن اکیاکیمتقعبکوننعدایعاکت فالک
 مصبک وست کآرواشلکمحوهکصحنحکیستفعمهکیاکت هنزیتکحفعظککف ماک
11
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 مصبکو کثبککمعرکسینان عسنورکسکی ذکنعدتکسیناوکیاکسعرعماک  salamat.gov.irمدکرح کم هبعملکسک
مدبکسدسماکسع تنعر
 مصبکو کثبککمعرکسکغ وعل اکمدکسعرعما salamat.gov.ir

 وعدگذیداک نعریعاکوهایشتلکو کدساکسعرککسکشب ایعاکر عاا
 مصبک وست کسعرعماک عسخ ورلکش عرعتکسایدتکوهایشک،کمدرعرکسکآرواشک زش لکواکشنعدهکتدفوکک918کک
جهککیکالرکرویدمکغن کوهایشتلکواکسعرعماکرذنودک
 مصبک وست کرو فلکسعرعماک4838
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پیوست  :1روش درست شستشوی دستها

مسکیع وعراکوعکآبکگ رکسکصعوورکواکراتک28کثعمناکواکدسشکار کشاتاکشوما :ک
ک
کک
-9کمسکیعکدیکر طوبکن نا
-2کیاکصعوورکرعرعکیستفعمهکن نا ک ک
کک
-3ن کمسکیعکدیک وبکواکیمکونعلنا
-4کیم شتعرکدیکوشوئنا ک ک
کک
-4کرچیعکدیکوشوئنا
کک
-9کونوکیم شتعرکدیکوشوئنا
-2کآو شلکن نا ک ک
-0کوعکمستنعبکنعغذاک شککن ناک(یستفعمهکیاکحولاکرکوعدکرص فکمنزکرودمکتعرناکیسک)
-1کشن کآبکدیکوعکینعرکمستنعبکوب ارا ک
-98کمستنعبکدیکمدکسط کاوعلاکمدکمیدکون ایارا .ک
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ک

پیوست  :2نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 ی عرککط ااکسک س فا،کمیعرکسکون لک ومک

 قب کیاک ودمرکسکآشعععرنارکمسععکک کیعاک

دیکوعکم ستنعبکنعغذاکوزو شعمناکسکم ستنعبکدیک

ومکدیکتعکوعداکرچکواکراتکحایق ک28کثعمناکوعک

مدکسط کاوعلاکون ایارا؛ ک

آبکسکصعوورکوشورناکسکمدصودتککارکمست سلک
واکآبکسعععلمکیاکرویمکضععاکفوملکن اهکو ک عراک
کیستفعمهکمنعرنا؛ ک

یل

ککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

ککککککککککککککککک

 یگ ککالئمکسععع رع ودمگلککمیدراکمدکر زبک

ک

یست یحککن نا؛

 یاکت نعسک وعکیف یماک ناکر رضکیاعععت اک
سععطوحلکناکمدکتنعسکر دکسکرشععت نک

وممیداکن نا.کیاکدسووسععلکسکمسععک کمیمرکوعک

یاتناکدیکگ اامیرلکمنعرنا؛

یف یمکمر کوز ینز راک( فعصععع دا ک 2کرت کیاکیف یمک
حفظکشوم)؛

ک

ک

ک

 حتنعکیاکرعسککیستفعمهکمنعر ا؛

سععناععتمکیرن لک ومکدیکوعکرصع فکرنوهکسک
سبزر عتکتعاهکتقورککمنعرنا؛

ک

ک

 یاکمسعععک کامرکواکچشعععم،کون لکسکمیعرک
ک

وممیداکن نا؛

ک

واکیط یفنعرک ومکآرواشکمینا؛
ک
ک

ک
ک

