راھﻧﻣﺎﺋﯾﮭﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﻋﻔوﻧت ﺷدﯾد ازﮐروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد ﻗرار دارﻧد )COVID-
(19
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧطر ﻋﻼﺋم ﺷدﯾد را دارﻧد؟
اﺣﺗﻣﺎل ﺑروز ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺟدی ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن ﺑﮫ وﯾژه ﭘس ازﺳن  50ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
.1
.2
اﮔر اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری  COVID-19آﻟوده ﺑﺎﺷﻧد  ،درﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﺷدﯾد ﻧﯾز ﻗرا
ر دارﻧد .ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﻣﺷﮑﻼت وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،اﯾن اﻓزاﯾش ﺧطر ﭼﻘدر ﺑزرگ اﺳت  ،اﻣﺎ ھﻧﮕﺎم
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣوارد ﺧﻔﯾف و ﺷدﯾد ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯾم
ﻣﺷﮑﻼت در ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از اﻓراد دارای ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺧﻔﯾف ﺗری دارﻧد  ،در ﺷواھد و ﻣدارک ﺑوده اﺳت. .
a.

اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ  /ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی
ﻗﻠﺑﯽ و ﻋروﻗﯽ  ،دﯾﺎﺑت  ،ﺑﯾﻣﺎری اﻧﺳداد ﻣزﻣن رﯾوی  ،ﻧﺎرﺳﺎی ﻣزﻣن ﮐﻠﯾﮫ و ﺳرطﺎن.

.3
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد اﻓرادی ﮐﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﺑﯾﺷﺗر درﻣﻌرض ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ھﺳﺗﻧد اﮔرﭼﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ا
ز اﯾن اﻣرﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری اﻧﺳداد ﻣزﻣن رﯾوی اﺳت و درواﻗﻊ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺟدی ﺑودن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺷود.
.4

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر  ،ﻧﺎﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ درﻣﺎن ﺳرﮐوب ﺳﯾﺳﺗم
اﯾﻣﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗروﺋﯾدھﺎ  ،ﻣﺗوﺗرﮐﺳﺎت ﯾﺎ ﺑﯾوﻓﺎرﻣﺎﺳﯾوﺗﯾﮑﺎل داروﯾﯽ( اﺣﺗﻣﺎﻻ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت وﯾروس
ﮐوروﻧﺎ راﺷدﯾد اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.

آﯾﺎ ﮐودﮐﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﺧﺻوص درﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد؟
ﮐودﮐﺎن در ھر ﺳﻧﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد آﻟوده ﺑﮫ اﯾن وﯾروس ﺷدﻧد ﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ آﻟوده ﺷدﻧد
در طول ﺟﺳﺗﺟوھﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣوادث دﯾﮕر و ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﺧودﺷﺎن
اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﺷدﯾد در ﺑﯾن
ﮐودﮐﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،اﮔرﭼﮫ ھﻧوز اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣوردﭘﯾﺷرﻓت ﺑﯾﻣﺎری در ﮐودﮐﺎن ﻣﺣدود اﺳت.
آﯾﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد؟
ھﯾﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﻣورد اﯾﻧﮑﮫ  COVID-19ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺧطرات
وﯾژه ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﯾﺎ ﺧطر ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ در دوران ﺑﺎرداری
ﻣﯽ ﺷود  ،ﯾﺎﻓت ﻧﺷده اﺳت .ھﯾﭻ ﺗوﺻﯾﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﺑرای ﺧﺎﻧﻣﮭﺎی ﺑﺎردار ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺳﺎﻟم ھﺳﺗﻧد  ،ﻓﻘط درﻣورد اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻋﻔوﻧت ﻋﻣوﻣﯽ و اﻗد
اﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﭼﯾن ﺷرح داده ﺷده اﺳت،
اﻣﺎ اﯾن ﺗﻌداد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﻧدک اﺳت .ﻣﮭﻣﺗرﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﯾن
اﺳت ﮐﮫ وﯾروس ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ﺑﺎرداری ﺟﻧﯾن را آﻟوده ﮐﻧد .در ﻣواردی ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت در
ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول و دوم ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎرداری ھﻧوز زﻣﺎن ﺷروع اﯾن
روﻧد را طﯽ ﻧﮑرده اﺳت  ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﻣﺎه از زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر اﯾن وﯾروس در ﭼﯾن ﻣﯽ ﮔذرد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی زﯾر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑرای:
اﻓراد ﻣﺳن )ھرﭼﮫ ﻓرد ﻣﺳن ﺗر ﺑﺎﺷد  ،دﻟﯾل ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣوارد زﯾر ﺑﯾﺷﺗر اﺳت(.
•
•
اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ  /ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ  ،دﯾﺎﺑت  ،اﻧﺳداد ﻣزﻣن رﯾوی  ،ﻣزﻣن ﻧﺎر

•
اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ  /ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ  ،دﯾﺎﺑت  ،اﻧﺳداد ﻣزﻣن رﯾوی  ،ﻣزﻣن ﻧﺎر
ﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﮫ و ﺳرطﺎن ﺻرف ﻧظر از ﺳن )از ﺟﻣﻠﮫ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺑﭼﮫ
ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻣر در آن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود(.
اﻓراد دارای اﺧﺗﻼل در ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ )ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑت  ،ﺑﯾﻣﺎری
ﮐﻠﯾوی ﯾﺎ ﺳرطﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد( ﺑﺎﯾد از ﭘزﺷﮏ ﺧود ﻣﺷﺎوره ﺑﮕﯾرﻧد
اﻣﺎ اﮔر ﭘزﺷﮏ ﻣورد ﻧظر ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻗداﻣﺎت زﯾر رادر ﻧظر ﺑﮕﯾرد.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻔوﻧت ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧم اﻧﺟﺎم دھم؟
ﻧﺣوه ﻋﻔوﻧت از طرﯾق ﻟﻣس ﯾﺎ ﻗطرات ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳت .اﯾن
ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺳرﻓﮫ  ،ﻋطﺳﮫ ﮐﻧد و ﯾﺎ آن را ﭘﺎک ﮐﻧد ،وﯾروس ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل اﺳت و ﭼﮭره ﻓرد
ﺳﺎﻟم در ﻣﻌرض ﻗطرات  /اﺳﭘری ﺷﺧص ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮭﺎ
ﺑﮫ ﻗطره ھﺎﯾﯽ آﻟوده ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻓراد در ﻣﻌرض ﻋﻔوﻧت ﺷدﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﻧد
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻓراد دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت ﺣﺳﺎس ﻧﯾﺳﺗﻧد و درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗوﺻﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻔوﻧت از
طرﯾق ﺗﻌﺎﻣل
ﺑﺎ دﯾﮕران و ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای اﻓراد ﺣﺳﺎس ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و ﺑرای ﻋﻣوم ﻣردم  .ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ دﯾ
ﮕران ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوردی اﺳت ﺑرای اﻓراد در ﻣﻌرض ﻋﻔوﻧت ﺷدﯾد .
اﮔر ﺳﺎﯾر
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﻓراد ﺣﺳﺎﺳﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت و رﻓﺗﺎر ﺧود  ،ﭼﮫ در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ و ﭼﮫ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎرﻣﺣدود اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻔوﻧت ﺣﺳﺎس ھﺳﺗﻧد ﻣﺣدود ﺷود .ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت
دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد و در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻟﯽ ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای
ﺗﻌﺎﻣل ﺧود را ﺑﺎ اﻓراد ﺣﺳﺎس ﻣﺣدود ﮐﻧد و در ﺻورت آﻟوده ﺷدن از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﻧد.
اﮔر ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﻧظر ﻧرﺳﻧد  ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اﻓراد
ﺣﺳﺎس اﻣن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ واﮔﯾر اداﻣﮫ دارد  ،ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑروﻧد .اﮔر اﯾن واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ
ﻧﺑﺎﺷد  ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐردن ﻓرزﻧدان ﺧردﺳﺎل از ﻣﮭد ﮐودک ،اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت را ﺑرای ﻓرد ﺣﺳﺎس
ﻣﺣدود ﮐﻧد ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﻋدم ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدارس .ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺣﺗﻲ
ﺷﺎﯾد ﮐل ﺧﺎﻧواده ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت و در ﺻورت وﺟود راه ﺣل ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد از آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد.
•

•
•

•

ﺷﺳﺗﺷوی دﻗﯾق دﺳت ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻔوﻧت
اﺳت .ﺷﺳﺗن دﺳت ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون در ﺻورت ﮐﺛﯾف ﺑودن
دﺳت  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﯾز ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد اﻣﺎ ﺑﺎﺳطوح ﺗﻣﺎس ﻣﺷﺗرک ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗﮕﯾره در
ھﺎ و رﯾل ھﺎی ﭘﻠﮫ ای در ﺗﻣﺎس ھﺳﺗﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﻣﺎﻟش دﺳت ﺣﺎوی اﻟﮑل ﺗﻣﯾز ﺷوﻧد.
از دﺳﺗﻣﺎل ھﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای
ﭘﺎک ﮐردن ﺳطﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﻣﺎﻧﻧد
ﻧرده ھﺎی ﭘﻠﮫ  ،دﺳﺗﮫ ھﺎی ﭼرخ دﺳﺗﯽ روی ﺳﺑد ﺧرﯾد و ﻏﯾره اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
اﯾن اﯾده ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ
ﻋﻼﺋم ﻋﻣوﻣﯽ ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ دارﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋطﺳﮫ ﮐردن ﯾﺎﺳرﻓﮫ اﮔر واﮔﯾر ﺑﯾﻣﺎری ﮔﺳﺗرده ﺑﺎﺷد  ،ﺧ
طر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻓراد آﻟوده در اﯾن ﻧزدﯾﮑﯽ وﺟود دارد و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای
ﻣﺎﻧدن ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎﺳﮏ در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﯾﻣﺎران اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد اﺳت ،اﻣﺎ در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
ﺑﯾﻣﺎر ﺑراي اﻓراد ﺣﺳﺎس ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣواردي ﻛﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﻛﻲ
ﺑﺎﺷﯾد و در اﺗﺎﻗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓراد اﻟودچ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد.

•

ﺑﯾﻣﺎر ﺑراي اﻓراد ﺣﺳﺎس ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣواردي ﻛﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﻛﻲ
ﺑﺎﺷﯾد و در اﺗﺎﻗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓراد اﻟودچ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد.
اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺑﻌد از دﯾﮕران  ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ
ﺧود داری ﮐﻧﻧد .اﮔر اﯾن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎﯾد ازدﺳﺗﮑش ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد اﮔرﭼﮫ
ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﻣﺎل را ﭘس از اﺗﻣﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﭘﺎک ﮐﻧﯾد و دﺳت ھﺎ را ﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل ﺑﺷوﯾﯾد.

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻔوﻧت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺳﺗرده ﺷود  ،اﻓراد در ﻣﻌرض ﺧطر ﺷدﯾد ﻗرار دارﻧد ﻋﻔوﻧت COVID-19
ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣوارد زﯾر را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

ﺑﮭﺗرﯾن ﺗوﺻﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﺎ ﺣد اﻗل ﺗﻌداد اﻓراد ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ  ،ﺑﮭﺗر اﺳت زﻣﺎن ﺷروع ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت اﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
و ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد ﻻزم در اﺗﺎق اﻧﺗظﺎر ﻧﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎم وﻗت ﻣراﻗب ﺗﻣﯾزی دﺳت و در
ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧظﺎر در اﺗﺎق اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭘوﺷﯾد .ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ و ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ دﺳﺗور داده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد در اﯾن دوره ﺗﻌداد ﮐﻣﺗری از اﻓراد در اﺗﺎق اﻧﺗظﺎر در اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ
ازاﻗداﻣﺎت دﯾﮕری ﺑرای ﮐﺎھش ﺗﻌﺎﻣل اﻓراد ﺣﺳﺎس ﺑﺎ اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر در اﺗﺎق اﻧﺗظﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻣﻧظم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘزﺷﮑﺎن ﯾﺎ دﻧدان ﭘزﺷﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود  ،ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ﯾﺎ
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن دﯾﮕر ﻣﻌﻣوﻻً ﺧدﻣﺎت ﺿروری ﺑﮭداﺷﺗﯽ در طﯽ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری واﮔﯾر دار
ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎﯾد در ﻟﻐو ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎﺗﯽ و رزرو ﻧوﺑت ﺟدﯾد در ھﻧﮕﺎم ﮔذر از ﺑﯾﻣﺎری واﮔﯾر
ﺗوﺟﮫ ﺷود.
اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﮭﺗر اﺳت از ﻣﺎﺷﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺳﯽ  ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗﮭﺎ را ﭘس از ورود ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﻣﯾز ﮐرد  ،ﻣراﻗب
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان در داﺧل ﺧودرو ﭼﯾزی را ﻟﻣس ﻧزﻧﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣﺣض
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد رﺳﯾدﯾد و در را ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺳﺗﮫ ،و ﻣﺟدداً دﺳت ھﺎ را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣردم وﺟود دارد ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌدود اﻓراد دﯾﮕری ﮐﮫ در ﻣورد ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ ﻧﯾز از ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب
ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد .ھر ﻓرد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺷورت ﭘزﺷﮏ ﺧود اﯾن
ﺧطر را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ و ﻣﺳﺋوﻻن ﻣدرﺳﮫ  ،اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻣﺎ در
ﻣﻌرض ﺧطر ﺷدﯾد  COVID-19ھﺳﺗﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل از ﺧﺎﻧﮫ
اداﻣﮫ دھﻧد.
ﺣﺿور در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﻣﻧوع اﻟﺧروج ﻧﺑﺎﺷﻧد  ،ﭼﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺎر  ،ﭼﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و ﭼﮫ در
اﺟﺗﻣﺎع  ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺟﻠﺳﺎت ﮐﺎری  ،ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﮑﺎران ،
ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ  ،ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ  ،ﻣراﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه  ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی
ﺧﯾﺎطﯽ ،ﮔروه ﮐر  ،ﮐﻧﺳرت ھﺎ و ﻏﯾره ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود.
ﺣﺿور در ﻣراﮐز آﻣوزش ﺑدﻧﯽ  ،اﺳﺗﺧرھﺎی ﺷﻧﺎ  ،ﺗﺋﺎﺗر  ،ﺳﯾﻧﻣﺎھﺎ  ،ﻣراﮐز ﺧرﯾد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ وﺟود دارد .ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓراد در اﺟﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ
ﺷود.
ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓراد زﯾﺎدی در طول روز ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد  ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از
اﻓراد در ھر زﻣﺎن ﻣﻌﯾﻧﯽ در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل آراﯾﺷﮕﺎه ھﺎ  ،ﺳﺎﻟن ھﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ و
ﻣواردی از اﯾن دﺳت اﺳت زﯾرا ﮐﺎرﻣﻧدان در ﭼﻧﯾن ﻣراﮐزی ھر روز ﺑﺎ اﻓراد زﯾﺎدی در ﺗﻣﺎس
ﻧزدﯾﮏ ھﺳﺗﻧد.
اﻓراد ﺣﺳﺎس ﻧﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﺎ ً از ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،از
ﺟﻣﻠﮫ داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ  ،ﺳوﭘر ﻣﺎرﮐت ھﺎ  ،دﻓﺎﺗر ﭘﺳت  ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﯾﺎ ﻣوارد دﯾﮕر .ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان
از طرﯾق ﺧرﯾد ﺑﺎﺟﮫ ھﺎ ﺑﺎﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎﺷد  ،ﯾﺎ ﺧرﯾدی ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ از طرﯾق ﺗﻠﻔن ﯾﺎ
اﯾﻧﺗرﻧت ﺑرطرف ﮐرد  ،ﺗوﺳط ﻓرد ﻣورد ﻧظر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺛﺑﺎت ﺷود ﮐﮫ اﻧﺟﺎم
اﻣور ﺧﺎص دﯾﮕری از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻻزم اﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﻣﮫ وﮐﺎﻟت ﻧﯾز ﺻﺎدر ﺷود ،ﺑﮫ وﯾژه
ﺑرای وظﺎﯾف ﻣرﺑوط ﺑﮫ داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ  ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﯾﺎ دﻓﺎﺗر ﭘﺳت.
اﮔر اﺟﺗﻧﺎب از ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت  ،ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ از ﺑﮭداﺷت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:

•

•
•

•

•

•

ﺑرای وظﺎﯾف ﻣرﺑوط ﺑﮫ داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ  ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﯾﺎ دﻓﺎﺗر ﭘﺳت.
اﮔر اﺟﺗﻧﺎب از ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت  ،ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ از ﺑﮭداﺷت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮑش و  /ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐردن دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺳﺑد ﺧرﯾد ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﺿد
ﻋﻔوﻧﯽ  ،از ﮐﯾف ھﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﯾوﺳﮏ  ،ﺗﻣﯾز ﮐردن
دﺳت ھﺎ ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧﯾن ﮐﯾوﺳﮏ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت و ﺷﺎﯾد اﯾده ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﯾﮏ
ﭘﺎرﭼﮫ ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن ﺻﻔﺣﮫ ھﺎی ﻟﻣﺳﯽ و دﮐﻣﮫ ھﺎی ﭘوز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﻟزوﻣﺎ ً
ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ﻓروﺷﮕﺎه ھر ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده را ﻟﻣس ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود.
اﻗﺎﻣت در ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺷﺗرک در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﭼﻧد آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد راه ﭘﻠﮫ ھﺎ  ،اﺗﺎق ھﺎی ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﯾﺎ
ﺑﺎغ ھﺎی ﻣﺷﺗرک  /ﻣﻧﺎطق ﺗﻔرﯾﺣﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری وا ﮔﯾر ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﮭﻣﺎﻧﮭﺎ در ﻣﻧﺎزل اﻓراد ﺣﺳﺎس اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷود .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده  ،اﻓراد ﺣﺳﺎس ﻧﺑﺎﯾد در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳﺎﯾر ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ دﻟﯾل ﺧﺎص ﺑرای
اﻓراد ﻣﺳن و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺣﺳﺎس وﺟود دارد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت آﻟوده و ﻋﻔوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن دارای ﻋﻼﺋم ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﺧوب اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻼﻣت روان و ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل  ،ﯾﮫ ﻓﮑر اﯾده آل
ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ و ﯾﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺑﺎغ ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑرای ﭘﯾﺎده روی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از اﻓراد
وﺟود دارد .ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﺎﺑران ﭘﯾﺎده ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﺑﺎﯾد  2-1ﻣﺗر ﺑﺎﺷد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،در ﺻورت
ﻟزوم ورزش در ﺧﺎﻧﮫ  ،ﺗﺣت ھداﯾت ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯾﺳت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد رواﻟﮭﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق رادﯾو  ،ﺗﻠوﯾزﯾون ﯾﺎ اﯾﻧﺗرﻧت ﺣﺎﺻل ﺷود .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل  ،ﻣﯽ ﺗوان
از ﭘﻠﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑرای اﻧواع ﺗﻣرﯾﻧﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾق ﺷﻣﺎره  ١٧١٧ﯾﺎ ﺑﺎ از طرﯾق اﻧﻼﯾن ﭼﺎت ﺷﻣﺎره  www.1717.isﺑﺎ ﺧط
ﮐﻣﮏ ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺟﻠب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ  ،ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت و
ﺑﺣث در ﻣوارد ﺧﺻوﺻﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺧط راھﻧﻣﺎ ﺑﺻورت ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی آزاد اﺳت و ﺗﻣﺎس ھﺎ
راﯾﮕﺎن اﺳت.
اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ھﻧﮕﺎم ﺑﯾرون آوردن ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﻧﺎﻣﮫ از ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

در ﺻورت ﻣﺷﺎھده ﻋﻼﺋم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود )ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً از طرﯾق
 www.heilsuvera.isﮐﮫ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﮏ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼت آﻧﻼﯾن در ﺻورت اﻣﮑﺎن از طرﯾق ﺗﻠﻔن
ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود( ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻓرد ﻣورد ﻧظر از طرﯾق اﯾن وﺳﯾﻠﮫ آﺷﻧﺎ اﺳت .ﺗوﺳط
ﭘزﺷﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده اﺳت.
در ﻣوارد اﺿطراری ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ١١٢ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺳروﯾس ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ۴١١٣)١٧٠٠ ،
 +٣۵۴ ۵۴۴ﺑرای ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ( ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

