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 مقدمه 

در ایران    1398بهمن   29های رسیمی شییوع آن از اکنون یک مشیکل جهانی سیت که بنا به گزارش (COVID-19)نای جدید روبیماری ناشیی از ویروس ک

و چون    های دیگر اسیتمترین ویژگی این ویروس نوپدید، خطر آلودگی محیطی بیشیتر و گسیترش سیریعتر آن نسیبت به ویروسمه ت. ازتأیید شیده اسی

و پیامدهای ذهنی و هیجانی   19-کووید  روانی خود را در برابر ویروس  و بدنیتاکنون واکسین یا داروی اختصیاصیی برای آن سیاخته نشیده، باید مقاومت  

  زشآموو    19-افزایش آگاهی و تغییر نگرش سییفیران سییالمت درزمینیه بیمیاری کووید  در راسییتیایاین مجموعه  شیییوع آن افزایش دهیم. ناشییی از 

مفید بوده و سیبب  آموزشیی  این مجموعه  مطالب  امید اسیت    . اسیت ه شید  تدوین  بیماری  گسیترش از  و جلوگیری  ایمنی  افزایش جهت در  خودمراقبتی

 شود.  19 –برای پیشگیری و مقابله با بیماری کووید های سفیران سالمت ارتقای توانمندی

 

 و رئیس مرکز بهداشت استان البرز شهاب معینی مستوفی معاون بهداشت دکتر
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 آموزشی  اهداف

 :بود خواهید قادر راهنما این مطالعه از بعد

o کنید بیان را  19 –بتال به بیماری کووید ا  بر مؤثر عوامل. 

o   را شرح دهید.  19 –اصول پیشگیری از بیماری کووید 

o   را شرح دهید.   19 –عالئم بیماری کووید 

o  را رعایت کنید.  19 –توصیه های خودمراقبتی برای پیشگیری از بیماری کووید 

o  را بشناسید.  19 –گروه های پرخطر در بیماری کووید 

o  را بیان کنید.   19 –اهمیت تغذیه در دوران قرنطینه بیماری کووید 

o  .مواردی که نیاز به مراجعه پزشک دارد را بیان کنید 

o  را شرح دهید.  19 –مراقبت های اولیه در مواجهه با بیماری کووید 

o  را بیان کنید.  19 –عوارض، پیگیری و مراقبت های بعدی در بیماری کووید 

o را توضیح دهید.  19- بیماری کووید   چگونگی مدیریت استرس در بحران 

o را بدانید.  19-بیماری کووید  روش های غربالگری 
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  ویروسآشنایی با کرونا 

-عفونیت تیا هیای تنفسیی از سیرماخوردگی خفییفها هستند که منجیر بیه فییف وسییعی از بیمیاریها، خانواده بزرگی از ویروسکرونا ویروس

عنیوان آخیرین کرونیا وییروس شیناخته شیده، بسییار مسیری بیوده و میی توانید منجیر بیه  به 19 -می شوند. ویروس کووید های شدید تنفسی

 مرگ شود. 

 نهفتگی و سرایت بیماریدوره 

دوره نهفتگی به معنی فاصله زمانی بین تماس با کرونیا وییروس و شیروع عالییم اسیت. ایین زمیان، بیرای بیمیاری کرونیا وییروس بیین ییک تیا 

 شود. پس از تماس، عالئم آشکار می روز 5 تا 4فی  به فور متوسطو روز چهارده 14

 

 راه های انتقال بیماری کرونا ویروس 

 انتقال ویروس کرونا از افراد بیمار )حامل ویروس( بیه افیراد سیالم امکیان پیذیر اسیت و میی توانید بیه شیکل مسیتقیم و غیرمسیتقیم از دو راه 

 انتقال اصلی تماسی و تنفسی به سایر افراد منتقل گردد که در ذیل شرح داده می شود:

قطیرات تنفسیی رییز و بیزرگ از فیرد آلیوده بیه دیگیران، از فریی  عطسیه و سیرفه صیورت توانید از فریی   ای: انتقال ویروس میطره  انتقال ق

بگیرد. به عبارت دیگر بیماری از فری  قطره هایی که با سرفه ییا بیازدم از دهیان و بینیی فیرد مبیتال بیه کرونیا وییروس بیه افیراف پخیش میی 

  به کرونا، حداقل یک الی دو متر فاصله گرفته شود. شود، به دیگران انتقال می یابد. بنابراین مهم است که از فرد مبتال
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انتقال تماسی: بیماری از فری  سطوح آلوده به قطره های تنفسیی بیمیار مبیتال بیه کرونیا وییروس قابیل انتقیال اسیت. بیه عبیارت دیگیر افیراد 

دسیت خیود بیا  ییف شیخآ آلیوده و تمیاسسالم بعد از تماس با یک شیء آلوده به کرونا وییروس، از قبییل دسیتگیره درب ، مییز، ییا دسیت ک 

 دهان یا بینی، ممکن است دچار این بیماری شوند 

شیود.  لتوانید منتقیدهنید کیه بیمیاری کرونیاویروس از راه میدفوع هیم میییانتقال از فری  سطوح آلوده به مدفوع: شیواهد جدیید نشیان می

بینیی و چشیم بیه  ثانییه و عیدم تمیاس بیا صیورت، دهیان،  20حیداقل بنابراین شستن دستها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده بیه میدت 

 خصوص بعد از اجابت مزاج اهمیت دارد. 

 

 عالیم بیماری کرونا ویروس 

عالیم بیماری شامل تنگی نفس، سرفه خشیک، گلیودرد، لیرز، تیب، از دسیت دادن حیواس بوییایی و چشیایی بیوده و در برخیی میوارد بیا          

اسیت. در بسییاری میوارد، افیرادی کیه دچیار  ضعف، بیحالی، خستگی، درد عضیالنی، بیی اشیتهایی، دل درد، تهیوع، اسیتفراس و اسیهال همیراه 

 یابند . موارد، بدون درمان خاصی بهبود می درصد 80دهند که در عالمتی نداشته و یا عالیم خفیفی را نشان میعفونت شده اند، هیچ 

بیماران تحت مراقبت و افراد تحت نظارت در منیزل کیه عالئیم نگیران کننیده اورژانسیی زییر را داشیته باشیند، بایسیتی بیا شیماره هیای   توجه:

 مراجعه نمایند و عالئم بیماری خود را ثبت نمایند.  salamat.gov.irت تماس بگیرند و یا به سای 4030و  115
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 :عالئم اورژانسی شامل

  تنگی نفس، تنفس دشوار و درد قفسه سینه 

  درد مداوم یا فشار قفسه سینه 

  تشدید سرفه ها یا بروز سرفه های خلط دار 

  روز از شروع بیماری   5عدم قطع تب پس از 

  احساس گیجی ناتوانی در بیدار شدن یا 

  ها و صورتسیانوز شدن لب 

 

 پیشگیری   های   روش

ها به شرح زیر  زا و جلوگیری از انتقال بیماری منظور کاهش در معرض قرار گرفتن با عوامل بیماریبه (WHO) های کلی سازمان بهداشت جهانیتوصیه 

 :باشداست که شامل بهداشت دست، تنفس و بهداشت مواد غذایی می 

 .کننده الکلی ضدعفونی نماییدهای خود را با استفاده از آب و صابون شستشو کنید و یا با مواد ضدعفونی مرتباً دست  ✓

 .های خود را بشوییدهنگام سرفه و عطسه جلوی دهان و بینی خود را با آرنج یا دستمال بگیرید و بالفاصله دستمال را دور انداخته و دست  ✓

 .ه تب و سرفه دارد خودداری کنیداز تماس نزدیک با هرکسی ک ✓
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 .به پزشک مراجعه کنید و سابقه سفر قبلی خود را به پزشک افالع دهید  اگر تب، سرفه و یا هرگونه مشکلی در تنفس دارید، سریعاً ✓

مستقیم محافظت نشده با  شده است، از تماس  هنگام بازدید از بازارهای زنده در منافقی که در حال حاضر موارد ابتال به کروناویروس گزارش  ✓

 .حیوانات زنده و سطوح در تماس با حیوانات خودداری کنید

احتیاط نگهداری شوند تا از تماس    های حیوانی خام باید بااز مصرف محصوالت حیوانی خام یا پخته نشده اجتناب کنید. گوشت خام، شیر یا اندام  ✓

 .شده و آلودگی غذا جلوگیری شودها با غذاهای پخته آن

 های خود را بشویید:دست 

 بعد از سرفه یا عطسه  ✓

 هنگام مراقبت از بیمار  ✓

 قبل، در حین و بعد از تهیه غذا  ✓

 قبل از غذا خوردن  ✓

 بعد از استفاده از سرویس بهداشتی  ✓

 وضوح آلوده هستند. ها بهکه دست هنگامی ✓

 هابعد از تماس با حیوانات یا مدفوع و سایر پسماندهای آن ✓

 سرفه دهان و بینی خود را با دستمال یا آرنج خمیده خود بپوشانید. هنگام عطسه یا  ✓

 دستمال را پس از استفاده فورا درون یک سطل زباله دربسته بیندازید.  ✓

 های سرفه و تب هستید از ارتباط نزدیک با سایرین خودداری نمایید. زمانی که دارای نشانه  ✓

 . های عمومی پرهیز کنیداز انداختن آب دهان در مکان ✓



12 | P a g e  

 مراحل شسشتوی دست

 مرحله دارد: 10ها ثانبه فول بکشد. شستن دست  20ها باید حداقل شستن دست

 ابتدا دست ها را خیس کرده و بعد آنها را صابونی کنید.  .1

 دو کف دست ها را با هم بشویید.  .2

 بین انگشتان را در قسمت پشت دست بشویید.  .3

 بین انگشتان را از روبرو بشویید.  .4

 انگشتان را در هم گره کرده و به خوبی بشویید. نک  .5

 شصت دست را جداگانه و دقی  بشویید.  .6

 خطوط کف دست را با نوک انگشتان بشویید.  .7

 دور مچ معموال فراموش می شود. در آخر حتما شسته شود.  .8

 دست را با دستمال خشک کنید.  .9

 ندازید. با همان دستمال شیر آب را ببندید و دستمال را در سطل زباله بی. 10
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 ترایمن و سالم غذای به کلید دستیابی پنج

 نمایید.  رعایت را نظافت همیشه -1

 تماس از پیش  .باشدمی مهم بسیار امری هادست  شستشوی بنابراین کنند، می  دیگر منتقل مکان به مکانی از را هامیکروارگانیسم  دائم فوربه هادست 

 .بشویید را خود ها، دستانآن سازیآماده  فول در و غذایی مواد با

 در زمان تهیه مواد غذایی

 .بشویید را خود دستان توالت،  به رفتن از پس ✓

 .نمایید گندزدایی و شستشو را روندمی  کار غذایی به مواد سازیآماده  جهت که تجهیزاتی و سطوح تمام ✓

 .نمایید حفظ خانگیحیوانات  و آفات حشرات،  از را آشپزخانه محوفه و غذا ✓

 باشند.  تمیز غذا تهیه هنگام در تجهیزات و ظروف ✓

 نمایید.  ویژه  توجه یابندمی  تماس دهان یا خام غذایی مواد  با و شوندمی  استفاده  وپزپخت  و آشامیدن خوردن،  برای که ظروفی به ✓

 نمایید.  ضدعفونی را هاآن  دریایی،  غذاهای یا و  گوشت با تجهیزات و برش هایتخته  تماس از پس ✓

 رشد سریع مرفوب هایمکان در هامیکروارگانیسم زیرا فراموش نکنید،  را کنیدمی استفاده  کردن تمیز برای که وسایلی کردنخشک  و تمیز ✓

 .نمایندمی

 نمایید.  نگهداری دربسته ظروف در را آن یا و بپوشانید را غذا روی ✓

 دهید.  انجام مرتب فوربه را هاسطل  زباله تخلیه و داریدنگه سرپوشیده  را زباله هایسطل  ✓
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 غذا مصرف از پس کردن تمیز

 بریزید.  زباله سطل در را غذا باقیمانده  ✓

 نمایید.  استفاده  چربی و غذا باقیمانده  حذف  برای برس یا تمیز پارچه یک از دهید،  شستشو شوینده  مواد از استفاده  با و گرم آب با را ظروف ✓

 کنید.  ضدعفونی ، کننده ضدعفونی  محلول یک یا و داس آب با را ظروف ✓

 شوند.  خشک هوا معرض  در وپزپخت  تجهیزات و ظروف تا دهید اجازه  ✓

 

 کنید.  پخته و مواد غذایی شسته و نشسته را از هم جدا غذاهای  از را خام غذاهای -2

 مواد سایر به است که ممکن باشد خطرناکی هایمیکروارگانیسم  حاوی تواندمی ها، شیرابه آن  و دریایی غذای و مرس قرمز،  گوشت ویژه به خام غذای

 .شود  منتقل و نگهداری سازیآماده  حین در غذایی

 .نمایید جدا غذاها سایر از را خام دریایی غذاهای و ماکیان قرمز،  گوشت ✓

 .کنید استفاده  برش تخته و چاقومانند  جداگانه تجهیزات و ظروف از خام غذایی مواد با کردن کار زمان در ✓

 .شود جلوگیری خام غذایی مواد و شده آماده  غذایی مواد بین تماس از تا کنید نگهداری ظروف در را غذایی مواد ✓
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 بپزید.  خوب را غذاها -3

 درجه  70 دمای تا غذا پخت که اندداده  نشان مطالعات .کند نابود را های خطرناکمیکروارگانیسم  تمام تقریباً تواندمی غذایی  مواد مناسب پخت

 بزرگ هایتکه  و رول کباب شده،  چرخ گوشت قبیل از غذایی مواد از برخی .شود برای مصرف غذا بودن ایمن از افمینان سبب  تواندمی گرادسانتی 

 .نیاز دارند ایویژه  توجه به کامل مرس و گوشت

 .بپزید کامل فوربه  را مرستخم  و دریایی غذاهای ماکیان، قرمز،  گوشت  ویژه به  غذایی مواد ✓

 .است رسیده  گرادسانتی  درجه 70 به آن دمای شوید مطمئن تا دهید حرارت جوش دمای تا را خورش انواع و سوپ مانند غذاهایی ✓

 . باشد ها شفافآن  عصاره  رنگ که یابید افمینان ماکیان،  و قرمز گوشت مورد در ✓

 .کنیدگرم کامالً را پخته غذاهای ✓

 

 کنید.  نگهداری سالم و مناسب دمای در را غذاها -4

 گراددرجه سانتی  5 از کمتر دمای  در غذا نگهداری با .شوند تک یر سرعتبه  در آن توانند می  هامیکروارگانیسم شود نگهداری اتاق دمای در غذا اگر

 در خطرناک هایمیکروارگانیسم برخی از حالبااین  .گرددمی  متوقف یا یافتهکاهش هامیکروارگانیسم رشد   گرادسانتی  درجه 60 از بیشتر دمای یا و

 .کنندمی  نیز رشد گرادسانتی  درجه 5 زیر دمای

 نکنید  نگهداری اتاق دمای در ساعت دو از بیش را پخته غذای ✓

 .گراد سردکنیدسانتی  درجه 5 از کمتر  تا ترجیحاً بالفاصله را فسادپذیر و پخته غذای ✓
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 .کنید نگهداری گرادسانتی  درجه 60 از بیشتر  دمای در مصرف زمان تا را شده پخته  غذاهای ✓

 .ورزید اجتناب یخچال درون حتی فوالنی مدت به غذا نگهداری از ✓

 .ندهید انجام اتاق دمای در را غذایی مواد زدایییخ  ✓

از   برخی در شودمی  زدایییخ  روش این با  غذا وقتی که شود دقّت اما کرد استفاده  غذایی مواد زدایییخ  برای توانمی  ماکروویو هایاجاق  از ✓

وسیله  به که غذاهایی کنند؛ بنابراین رشد توانند می هامیکروارگانیسم  نقاط،  این در و شودمی گرم غذا شوندمی گفته  "گرم نقاط" که هاقسمت

 .شوند پخته سریعاً باید شوندمی  زدایییخ  ماکروویو

 .کنید نگهداری سپس و سرد بالفاصله را غذا باقیمانده  ✓

 .نیاید اضافه تا کنید تهیه اندازه به  و کم مقادیر در را غذا ✓

 .شود گرم مجدداً باریک  از بیش نباید چنینهم  و بماند باقی یخچال در روز 3 از بیش نباید غذا باقیمانده  ✓

 .انجام دهید سرد هایمکان  سایر یا و یخچال دمای در را غذا زدایییخ  ✓

 

 استفاده نمایید  غذا تهیه برای سالم خام مواد و سالم آب از همیشه -5

 و زده کپک  غذایی مواد در است  ممکن .شوند آلوده  خطرناک شیمیایی  و مواد  هامیکروارگانیسم  با  است ممکن یخ  و آب قبیل  از خام غذایی مواد

 تواندمی  گیریو پوست  شستشو مانند ایساده  اقدامات انجام و خام غذایی مواد در انتخاب توجه .گردد تشکیل سمی شیمیایی ترکیبات دیده، آسیب 

 .گردد خطر کاهش باعث
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 نمایید.  استفاده  سالم آب از ✓

 کنید.  انتخاب را تازه  و سالم غذای ✓

 نمایید.  استفاده  پاستوریزه  شیر مانند گرفتهانجام سازیایمن  فرایند هاآن روی بر که غذایی مواد از ✓

 .شوندمی مصرف خام صورتبه که مواردی در ویژه و ضدعفونی نمایید به  بشویید تمیز کامالً را هاسبزی  و هامیوه  ✓

 خودداری کنید.  هاآن انقضای تاریخ  گذشت از پس غذایی مواد مصرف از ✓

 بندی مواد غذایی توجه کنید. شده بر روی بستهدرج به مشخصات و افالعات  ✓

 دمایی ناحیه در که هاییآن اما انتخاب نمایید  را شودمی نگهداری  مناسبی روش به که مصرف آماده  یا و پخته فسادپذیر،  غذاهای تنها ✓

 .نکنید استفاده  اند راشده  نگهداری خطرناک

 .شوندزیاد می  سرعتبه هاباکتری ها، قسمت  این در زیرا بریزید دور  و برش دهید را شده له یا و دیده آسیب  که را سبزی و میوه  از قسمت آن ✓

 

 19-ابتالء به بیماری کووید 
 احتمال بیمار بودن خود را به دیگران افالع دهید.  ✓

 به سرکار نروید.  ✓

 آرامش خود را حفظ کنید.  ✓

 حتماً ماسک بزنید.  ✓
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 غذای خود را از دیگران جدا کنید. وسایل شخصی و ظروف  ✓

 اتاق خود را از دیگران جدا کنید و در اتاق بمانید.  ✓

 ها در اتاق خود برقرار کنید. بهر فری  ممکن، گردش هوا را با تهویه یا باز کردن پنجره  ✓

 سعی کنید دستشویی و حمام خود را از دیگران جدا کنید.  ✓

 

 

 19-مراقبت از بیمار مبتال به کووید 
 دارید سعی کنید اتاق، دستشویی و حمام او را از دیگران جدا کنید. یمار در خانهاگر ب ✓

 توانید اتاق بیمار را جدا کنید همه باید حداقل فاصله یک متر از او را رعایت کنید. اگر نمی ✓

 در اتاق بیمار با گذاشتن تهویه و یا باز کردن یک پنجره و یک در گردش هوا را برقرار کنید.  ✓

 ها را جدا بشویید. لوازم غذای بیمار را از دیگران جدا کنید و آنظروف و  ✓

 بیمار و مراقب او از ماسک استفاده کنند.  ✓

 اندازه کافی در دسترس بیمار باشد. کاغذی و ماسک بهدستمال ✓

 کاغذی در اتاق بیمار باشد. سطل زباله درپوش دار برای دفع دستمال ✓

 دفعات گندزدایی کنید. و به فور مرتبسطوح مورداستفاده بیمار را به ✓

 درجه شسته شود.  60-90لباس و ملحفه بیمار جدا از لباس دیگران و در دمای آب  ✓

 یک نفر در خانواده مسئول مراقبت از بیمار باشد.  ✓

 های پرخطر انتخاب نکنید. مراقب بیمار را از گروه  ✓
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 بهداشتی پیشگیری از کرونا را با جدیت رعایت کند. های خود را بشوید و اصول دفعات دستمراقب بیمار باید به ✓

 سعی شود بیمار به حداقل دفعات از اتاق خارج شود.  ✓

 

 

 19-تدفین فرد مبتال به کووید 
 شده خودداری نمایید. از تماس و لمس با فرد فوت ✓

 ترین محل به محل تدفین به خاک سپرده شود. شده در نزدیکفرد فوت ✓

 ر بین متوفی و نمازگزاران و همچنین رعایت فاصله در ردیف نمازگزاران نماز خوانده شود. مت 2با رعایت حداقل فاصله  ✓

 از انتقال متوفی به مساجد، اماکن متبرکه و منزل برای وداع و یا نمازگزاری اکیداً خودداری نمایید.  ✓

 کنندگان انجام شود. های تشییعحداک ر تماس( جهت کم کردن 1جنازه با حداقل نفرات )خانواده و بستگان درجه بهتر است تشییع ✓

 کنندگان رعایت شود. جنازه با حداقل نفرات فاصله حداقل یک متر بین تشییعدر صورت تشییع ✓

نفر در یک    3در هنگام تردد با اتومبیل جهت جابجایی و تحویل متوفی، خانواده در داخل ماشیین حداقل فاصیله ایمن را رعایت کنند. )حداک ر  ✓

 سواری با راننده( خودروی

      منظور جلوگیری از اجتماعات اکیداً خودداری نمایید. از برگزاری مراسمات ختم به ✓
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  ییگندزدا
برای گندزدایی   مرتب انجام گردد.   فوربهو الزم اسیت گندزدایی سیطوح   باشیدیم  روسیکروناوی مهم جلوگیری از انتشیار هاراه گندزدایی محیط یکی از  

 استفاده کرد: توانیممحیط از مواد زیر 

 درصد 0/ 5و  0/ 1، 0/ 05غلظت ی حاوی کلر، با هامحلول -1

 ترکیبات ضدعفونی با پایه الکلی مطاب  دستورالعمل شرکت سازنده  -2

 

 گندزدایی سطوح
ی تماس مشیترک دسیت محلول حاوی  هامحلو   شیده رنگ، سیطوح حسیاس به خوردگی و سیطوح  البسیه ، ظروف گندزدایی سیطوح با آلودگی کمتر،  -1

 حجم آب سرد 99حجم وایتکس +  1 درصد: 0/ 05 با غلظتکلر 

 : کف راهروها، سالن ها و سایر نقاطنسبتاً کمسطوح با آلودگی  -2

 حجم آب سرد 49حجم وایتکس +  1 درصد: 0/ 1محلول حاوی کلر با غلظت 

 ی بهداشتی:هاسی، سرو: سطوح حاوی ترشحات بیماران و افراد مشکوکادیز یدگآلوسطوح با  -3

 حجم آب سرد 9حجم وایتکس +  1 :درصد 0/ 5محلول حاوی کلر با غلظت 

 

 . روزانه بایستی تهیه و استفاده شود صورتبه هامحلولاین نکته: 
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 نکات ایمنی: 

o شود.  شسته داس آب در بایستمی تِی،  و نظافت دستمال ، هاپارچه  از استفاده  از پس 

o  ،باشد.  مجزا باید بهداشتی یهاس یسرو گندزدایی و نظافت لی وسا  و هادستمال  سطل 

o  مرفوب انجام شود تا از آلودگی   پارچه  کیبا   یزکاریدر روز با آب تمیز و مواد شوینده تمیز کنید. تم بارک ی حداقل را  کف و سطوح افقی کار

 منتقله از هوا جلوگیری شود.  یهای ماریهوا و دیگر سطوح با ذرات ب

o  صورت فبیعی خشک شود. ها بهاجازه دهید سطوح قبل از استفاده دوباره از آن 

o ز منطقه تمیز به منطقه ک یف انجام شود. تمیز کردن همیشه باید اجلوگیری از انتقال آلودگی،  منظوربه 

o بهداشتی استفاده گردد یهاس یسرو  در مناسب تهویه سیستم و هواکش از 

o گردد.  اجتناب خانگی شوینده  مواد سایر به همراه  هاسفیدکننده  بردن به کار از 

o  و خنک مکان در ها بایدسفیدکننده  بنابراین  ؛دینمای م آزاد سمی گاز ردیگی م قرار خورشید نور معرض در وقتی رقی  نشده  سفیدکننده 

 شوند.  داده  قرار کودکان دسترس از دور  و خورشید نور از دور

o آن   صدمه صورت در و نبیند آسیب ماسک و دستکش لباس،  باشید مراقب نظافت از وسایل حفاظت شخصی استفاده نمایید و مدت فول در

 تعویض نمایید.  را
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o  عینک، ماسک و روپوش هنگام تمیز کردن  ، سطوح، آلوده به ترشحات است باید ابتدا تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش کهی درصورت

استفاده شود و سپس یک حوله کاغذی برای جذب آلودگی روی آن قرار داده شود و سپس محلول حاوی کلر نیم درصد به روی سطح ریخته  

 مجدداً سطح گندزدایی گردد.  سطح تمیز شده و قهی دق 30شود و پس از 

o  زبالهسهیکو دارای  پدالی دار درب یهاسطل  دورریختنی در ی کاغذی و سایر موادهادستمالالزم است کلیه تجهیزات ماسک و دستکش و  

 باشند.  هامحل  این در شده مصرف کاغذی یهادستمال  امحاء به که موظف شود داده  آموزش افراد به و دفع

o  گردد.  گندزدائی و نظافت زباله یهاسطل  تخلیهپس از 

o گردد.  خودداری باید چشم گندزدا با تماس از 

 

 جات:  صیفی و شستشوی سبزیجات

 صیورتی در .گردند بهداشیتی سیالم سیازی به شییوه  مصیرف از قبل باید گردد می مصیرف خام صیورت به که سیاالدی محصیوالت و غالت جوانه سیبزیجات، 

 سیازنده  شیرکت دسیتورعمل مطاب  سیبزیجات گندزدایی و بوده  یا ورود سیاخت پروانه دارای مواد این باید گردد می اسیتفاده  تجاری گندزدای مواد که

 .گردد انجام

 در صورت عدم وجود مواد گندزدای تجاری می بایست:

 .شود برفرف آن الی و گل و زائد مواد تا گردد شستشو و پاک خوبی به سبزیجات شستشو،  : اول مرحله
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 قرار آب لیتر هر ازای به ظرفشیویی مایع قطره  5 تا 3 شیویی ظرف مایع حاوی آب لیتری 5 ظرف یک در سیبزیجات زدایی،  انگل   :دوم مرحله

 .شود داده  شستشو آب با و خارج گردد ظرف از سبزیجات آرامی به دقیقه 5 از بعد و شود داده 

 آب مرباخوری قاشی  دو یا درصید 10 ژاول آب مرباخوری قاشی  یک یا  پرکلرین پودر چایخوری قاشی  نصیف ) گرم یک گندزدایی،  :سیوم مرحله

 .شود داده  قرار محلول داخل در دقیقه 5 به مدت سبزیجات و گردد حل آب لیتر 5 در درصد( 5 ژاول

 .گردد جدا آن از گندزدا ماده  یا باقیمانده کلر تا شوند شسته سالم آب با مجدداً شده  گندزدایی سبزیجات آب،  با شستشو :چهارم مرحله

 

 ضد عفونی لباس مبتالیان:
 های فرد بیمارشستن مجزای لباس .1

 های فرد بیماردر نظر گرفتن سبد مجزا برای لباس .2

 پرهیز از تکاندن لباس در هوا .3

 استفاده از ماسک و دستکش .4

 درجه سانیتگراد 90تا  60شستن با آب  .5

 چشم و صورت در حین شستنعدم تماس دست با  .6

 پهن کردن البسه در جلوی نور آفتاب پس از آب کشی .7

 ها با حرارت مناسباتوکردن لباس .8
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  ها پس از پایان کارشستن دست .9

 

 ماسک نحوه صحیح زدن 
 دهان و بینی را کامال پوشانده و هیچ شکافی بین صورت و ماسک وجود نداشته باشد.  ✓

 ماسک جدید جایگزین کنید. به محض مرفوب شدن ماسک آن را با  ✓

 های یک بار مصرف دوباره استفاده نکنید. از ماسک ✓

 قبل از قرار دادن ماسک روی صورت دستانتان را با آب و صابون یا دستمال پاک کننده الکلی تمیز کنید.  ✓

 در حین استفاده از لمس ماسک خودداری کنید و در صورت نیاز دستانتان را با آب و صابون بشویید.  ✓

ی دور انداختن ماسیک آن را از پشیت صیورتتان جدا کرده بالفاصیله در سیطل دردار رها کنید و پس از آن دسیتانتان را با آب و صیابون و یا برا ✓

 دستمال الکل دار تمیز کنید. 

 

 :باید  خفیف دارای عالئم یا 19-کووید  به مشکوک افراد
 خانه قرنطینه کنند. پزشکی، خود را در  مرکز یک عدم امکان قرنطینه در صورت در ✓

 دهند.  انجام مرتباً را سالمت و بهداشت ✓

 . باشند داشته دیگر افراد با فاصله متر 1 حداقل ✓
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  تحمل را  پزشیکی  ماسیک  توانند  نمی  که  افرادی.  عوض شیود  روز در بار  یک  حداقل باید  ماسیک. اسیتفاده کنند  پزشیکی  از ماسیک امکان  حد تا ✓

آن را دفع   اسیتفاده   از پس بالفاصیله و  بپوشیانند  مصیرف  یکبار کاغذی  دسیتمال  یک با را  بینی  و دهان عطسیه،   یا سیرفه هنگام در باید ،  کنند

 نمایند.  استفاده  آرنج  خم روش از نمایند یا

 . کنند خودداری تنفس یا خلط بزاق،  ترشح  با سطوح کردن آلوده  از ✓

 بهبود دهند.  خود زندگی فضای در را تهویه و هوا جریان امکان حد تا درها و ها پنجره  کردن باز با ✓

 

 پزشکی: ماسک از صحیح استفاده روش
 ابتدا دست های خود را بشویید.  ✓

 بررسی کنید که ماسک پاره یا سوراخ نشده باشد.  ✓

 قسمت باالیی ماسک را پیدا کنید: جایی که یک قطعه فلزی یا لبه سفت دارد.  ✓

 باشد. مطمئن شوید که قسمت رنگی ماسک به بیرون  ✓

 قسمت فلزی یا سفت را با دست روی بینی ثابت کنید.  ✓

 بینی، دهان و چانه خود را بپوشانید.  ✓

 ماسک را روی صورت فوری تنظیم کنید روی صورت کامال قرینه باشد.  ✓

 است افمینان حاصل کنید.  پوشانده  را بینی و دهان اینکه از دهید،  قرار دقت روی صورت با را ماسک ✓

 . کنید خودداری آن پوشیدن هنگام ماسک لمس از ✓
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  بردارید.  را آن پشت از بلکه نکنید لمس را ماسک جلوی: بردارید مناسب تکنیک از استفاده  با را ماسک ✓

 کنید.  تمیز صابون آب و صابون یا الکل از استفاده  با را هادست ،  شود لمس ناخواسته شده  استفاده  ماسک که زمان هر یا برداشتن از بعد ✓

 . کنید جایگزین و جدید تمیز ماسک با شدن مرفوب محض به را هاماسک ✓

 . نکنید استفاده  مجدد مصرف یکبار هایماسک از ✓

 کنید.  دور برداشتن از خود از پس بالفاصله و مصرف بار هر از بعد را مصرف یکبار هایماسک ✓

 

 غیر پزشکی:روش استفاده از ماسک های 
 بشویید. ابتدا دست های خود را  ✓

 بررسی کنید که ماسک صدمه ندیده باشد و یا ک یف نباشد.  ✓

 ماسک را روی صورت فوری تنظیم کنید روی صورت کامال قرینه باشد.  ✓

 بینی، دهان و چانه خود را بپوشانید.  ✓

 . کنید خودداری آن پوشیدن هنگام ماسک لمس از ✓

 قبل از برداشتن ماسک دست های خود را بشویید.  ✓

 پشت گوش گرفته و آن را بردارید. بند ماسک را از  ✓

 ماسک را از صورت خود دور کنید.  ✓
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 در صورتی که ماسک ک یف یا مرفوب نشده باشد آن را در یک کیسه پالستیکی تمیز قرار دهید.  ✓

 از بند ماسک گرفته و آ ن را از کیسه پالستیکی خارج نمایید.  ✓

 شستشو دهید.  حداقل روزی یکبار ماسک خود را با صابون یا سایر شوینده ها ✓

 دست های خود را بعد از برداشتن ماسک بشویید.  ✓

 

 

 کارهایی که نباید در هنگام استفاده از ماسک های غیر پزشکی انجام داد:

 ماسک های صدمه دیده را استفاده نکنید.  ✓

 از ماسک های گشاد استفاده نکنید.  ✓

 هیچ وقت ماسک را زیر بینی خود قرار ندهید.  ✓

 فاصله کمتر از یک متری فرد دیگر از صورت خارج نکنید. ماسک خود را در  ✓

 هایی که به سختی با آنها نفس می کشید استفاده نکنید. از ماسک ✓

 از ماسک ک یف یا مرفوب استفاده نکنید.  ✓

 هیچ وقت ماسک را با فرد دیگر مشترک استفاده نکنید.  ✓
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 انواع ماسک، موارد مصرف و منع مصرف 

 منع مصرف  مصرف  شکل  نوع ماسک 

 ماسک پزشکی سه الیه

 

 کارکنان بهداشت و درمان •

 فرد مبتال به کروناویروس •

تمیاس مسییتقیم بیا فرد بیمیار  •

 افراد مشکوک

 

 ماسک های غیر پزشکی دست ساز

 
  عموم مردم •

 سوپاپ دار FFPو  N95ماسک های 

 

 فرد مبتال به کروناویروس  • کارکنان بهداشت و درمان •

 بدون سوپاپ  FFPو  N95ماسک های 

 

 درمان و بهداشت کارکنان •
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 روس ی و کرونا به مبتال پرخطر مارانی ب

 میزمن،  یمیاریب دچیار افیراد سیالمندان،  شیامل کیه دارنید قیرار خطیر معیرض در شتریب کرونا روسیو به ابتالء درصورت افراد از یخاص یهاگروه 

 . باشندیم....  و یگاریس افراد ، یدرمان یمیش با درمان تحت افراد

 یبیرا پرخطیر افیراد جیزء دیینبا نیمیراقب. اسیت منیزل آن در سیالمند فیرد نبیود منزل،  در روسیو کرونا به مبتال ماریب از مراقبت شروط از یکی

 باشند کرونا یماریب دیشد فرم

 

 19-دیکوو معرض در پرخطر افراد

 ها بدخیمی - اعضا پیوند- کورتیکواستروئید با درمان تحت :ایمنی نقآ با بیماران

 مزمن  کلیوی نارسایی -مزمن تنفسی یماریهایب  - نشده  کنترل دیابت - باال خون فشار :ایزمینه بیماری دارای بیماران

 

 :  19 کووید بیماری و سالمندان در میانساالن در مزمن های بیماری
  بیماری عروقی،   بیماری قلبی دیابت،  ها، سیرفان  انواع مانند  غیرواگیر ای  زمینه مزمن  هایبیماری  دارای  میانسیال  ازافراد  ک یری درصید  اینکه به  توجه با

  مراقبت و  توجه  نیازمند  و بوده   آن  عواقب و  کرونا  بیماری به  ابتال  برای  خطربیشتری  معرض در  هستند،  نیز...  و  عصبی،   سیستم  هایبیماری مزمن،   کلیوی

 .باشندمی  بیشتری
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 نشان  اولیه  گزارشات. یابد  می  افزایش  بیماری  این  از  مرگ ناشی  دارند  عروقی  قلبی  بیماری  و باال  فشارخون  دیابت،   بیماری  که  سالمندانی  و میانساالن  در

  بیماری  این به  معرض ابتالء در  بیشییتر دارند،   عروقی قلبی  بیماری  و  دیابت  باال،  فشییارخون مانند  ای زمینه  های یا بیماری  خطر عامل که  افرادی دهدمی

 .هستند

 و  الریه( ذات یا  )پنومونی  ریوی  عفونت  ایجاد  دلیل به  این بیماری. سیازند می  ناپایدار  را قلبی  ای زمینه  بیماری شیده  کنترل  وضیعیت  ویروسیی های  بیماری

 الزم  بنابراین. شیودمی  وارد  بیشیتری  فشیار  بیمار قلب به  شیرایط  این در. دهدمی  قرار  تاثیر  تحت را قلب اکسییژن نیاز به  افزایش و بدن  عمومی  التهاب

 دو آن،   ناپذیر  جبران  عوارض و کرونا  ویروس  به  ابتال  از  پیشییگیری دیابت برای به  مبتالیان و  باال  فشییارخون  عروقی،  مغزی  عروقی،  قلبی  بیماران  اسییت

 :کنند رعایت را زیر و موارد کنند احتیاط چندان

  داروهای  است الزم کند،  می مصرف  دارو  دیگر  هایبیماری یا  دیابت  باال،   خون فشیار م ال  مزمن بیماری  یک به  ابتال  دلیل به  خانواده  در میانسیال اگرفرد-1

 . باشد نیاز بی آن تامین و دارو خرید برای مکرر مراجعات از تا کند تهیه کافی اندازه  به را نیاز مورد

  ممکن آنکه  بخصیوص باشید،   موجود خانواده   اعضیای برای کافی  مقدار  به D  ویتامین مانند  هاییمکمل مسیکن،  بر،   تب مانند  معمولی  داروهای  همچنین

 . باشند  منزل در استراحت به مجبور پزشک توصیه به کرونا بیماری از ناشی خفیف عالئم علت به است

  حتی معالج   پزشیک با  مشیورت  و  اسیت  مهم  کاپتوپریل  متوپرولول،  مانند داروهای مصیرفی سیایر و  آسیپیرین  ها،   اسیتاتین جمله  از  داروها موقع به مصیرف

 . گیرد صورت غیرحضوری المقدور
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 از  پرهیز  و بدنی  فعالیت  تغذیه،   زمینه در  مراقبتی  خود به  توجه.  اسیت مهم بسییار  دیابت جمله  از مزمن  هایبیماری به  مبتال  بیماران در  مراقبتی  خود-2

 . دارد ضرورت دیگری زمان هر از بیش سالم نا رفتارهای

 با کار فشیارخون،  گیری  اندازه  مانند  مراقبتی خود هایمهارت باید  هسیتند  خود  بیماری کنترل  برای مکرر  مراجعه نیازمند که  هاییبیماری به  مبتال افراد 

  اجتناب کرونا  ویروس با درگیر درمانی مراکز به  ضیروری  غیر  مراجعات از  تا بگیرند فرا را...  و  انسیولین  تزری   ،  خانه در  خون قند  دقی  کنترل و  گلوکومتر

 . نمایند

  پزشیک نظر با  دیابت  داروهای  منظم مصیرف  و  ورزش  غذایی،   رژیم  رعایت کرونا،   ویروس مقابل در  مراقبت  کشیوری  دسیتورالعمل  اجرای ضیمن  همچنین

 درمانی  مراکز  به  اورژانس  غیر  مراجعه  از  و  گرفته  قرار  نظر  مد  خدمت  ارائه  مرکز با  تلفنی  تماس  مشکل  وجود  صورت  در  ، ...   و  دیابتی  پای  مراقبت درمانگر، 

 .نمایند خودداری

 به  توجه با و  شیوند می گرفته نظر  در  باال  ریسیک با کرونا،   به  ابتال  علت به  بیمارسیتان در  بسیتری به نیاز و کرونا به  ابتال  درصیورت قلبی و  دیابتی  بیماران-3

  انسولین  تزریقی  داروی  به  خون  قند  کنترل  خوراکی  های مان  در  جمله  از  ها  درمان  دارویی،   تداخالت  و  بیماری  سیر  در مختلف  تشخیصی اقدامات  به  نیاز

 .کند می تغییر درمانگر پزشک نظر زیر

 کنترل باال فشیارخون  عوارض  از پیشیگیری کلید  و  خون  قند صیحیح   تنظیم  و کنترل ،  دیابت  در مزمن  هایبیماری  عوارض  بروز از  پیشیگیری کلید-4

 .  است فشارخون عدد تنظیم و منظم
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 و  دیابت  صیورت در  قندخون روزه   همه و  منظم گیری اندازه   همچنین. دارد  اهمیت  سییگار از  اسیتفاده  عدم ،   ورزش ،   غذایی  رژیم  تصیحیح   منظور  این به

 نظر  مورد میزان به  بیمار  فشیارخون یا  خون قند  ،   دارو با اگر.  اسیت مهم  پزشیک به باال  موارد  گزارش و باال  فشیارخون صیورت در  فشیارخون  گیری اندازه 

  داشیته دارو  نوع  تغییر یا  دارو  دوز  تغییر زندگی،  ی  شییوه  و  غذایی  رژیم  تغییر به نیاز  اسیت ممکن.  شیود  گذاشیته درمیان  پزشیک با حتما  باید  رسید،   نمی

 .باشید

 

 اقدامات ضروری و پیشگیری از کرونا ویروس در دوران بارداری
مقاومت   ها کتری و با ها  ویروس با  مواجهه در باردار مادر  اسییت  ممکن  باشیید  می ایمنی بدن  سیییسییتم  کاهش  عوامل از  یکی  بارداری  اینکه به  توجه با

 . باشد داشته شدیدتری و فوالنی تر بیماری دوره  آنها در و دهد نشان خود از کمتری

  بیماری به  ابتال از  اقدام، پیشیگیری  گردد، بنابراین بهترین می  دیگرمنتقل فرد به فردی  از  براحتی  ویروس کرونا  و  آنفلوانزا  جمله از  تنفسیی حاد  عفونت

 . باشد می

 . است پیشگیری اقدام بهترین پس اختصاصی ندارد،  درمان و واکسن ویروس کرونا باشید داشته توجه

 

 بیماری هنگام خانم باردار در ضروری اقدامات
تنفسییی   حاد  عفونت دچار بارداری  دوران در زمانیکیه  . اسییت  بینی  آبریزش و نفس  تنگی عطسییه،  و سییرفه  تب،   ویروس کرونا بیمیاری  عالیم  مهمترین

 :است الزامی زمینه این در زیر نکات رعایت اما  . در امان است عفونت و ویروس انتقال از جنین شوید، می
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  خود بدن  درجه حرارت  روز  فول در  بارداری  دوران  در باشید.   عفونت به  ابتال هنگام به  خود بدن  حرارت درجه  رفتن باال  مراقب. کنید  استراحت بیشتر. 1

  در دوران باال  تب و بدن دمای  رفتن  باال  زیرا. کنید  پزشیک مراجعه  به  فوراً  و حتما  هسیتید  تب دچار چنانچه. چک کنید  خودتان  اختصیاصیی دماسینج  با را

 . است مهم جنین و مادر سالمت نظر از بارداری

 چه هر  شیدید گلو قرمزی و  تورم گلودرد حاد،   یا و درد  سیینه شیدید،   سیرفه های نفس،   تنگی دچار  یا و  رنگ زرد یا  و  سیبز خلط سیرفه،  دچار چنانچه. 2

 . کنید پزشک مراجعه به سریعتر

 . نکنند استفاده  پزشک با مشورت دارویی بدون نوع هیچ  از باردار،  هایخانم که می شود توصیه. 3

 مصیرف  از پیش. نیسیت  مجاز  بارداریی  دوره  در فول  هابیوتیک آنتی  تمام مصیرف اما  اسیت؛  بی خطر  بارداری  دوران در آنتی بیوتیک ها برخی مصیرف. 4

 . نکنید مانده استفاده  باقی منزل در قبل از که  آنتی بیوتیک هایی هرگز از. کنید مشورت خود پزشک با آنتی بیوتیک هرگونه

  . می باشد مضر جنین برای آن مصرف نشود استفاده  آسپیرین از تب و سردرد درد،  بدن شدن کم هرگز برای. 5

 . نمایید آن مصرف دوره  پایان تا کامل بطور را شده  تجویز . داروهای6

 . دهید مرتب شستشو شده  رقی  نمک آب بینی یا قطره  با را خود بینی و گلو.  7

 . بنوشید و کرده  مخلوط هم با را لیمو و عسل گرم،  می توانید، آب بارداری دوران خود در گلو درد و تورم بهبود برای.  8

 6 به  را  خود  وعده های غذایی کنید،   تالش. کنید  اسیتفاده  مغذی  حبوبات و میوه ها  از  می توانید  شیده اید  بی اشیتهایی  یا  کم ا شیتهایی دچار چنانچه. 9

 . کنید تقسیم روز فول در کوچک وعده 
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 :می توانید پزشکی مراقبت های دریافت بر عالوه تنفسی شده اید حاد  عفونت دچار  بارداری دوران در  چنانچه

  کنید،  استفاده  هستند c ویتامین از ارسرش که میوه هایی آب از •

 . است آن نمونه بهترین شیرین لیمو آب . می شود توصیه دوران این در پزشده آب تنبل کدو و لبو شلغم،  خوردن •

 . کند کمک به شما می تواند جو سوپ و سبزیجات سوپ •

 به درمان برای کرد  توصییهشیما   سیالمت  مراقب یا  پزشیک  که  صیورتی در  و  اسیت مهم بارداری بسییار در  تنفسیی حاد عفونت های  انواع که  نکنید  فراموش

 . دهید انجام را کار این کنید حتماً مراجعه متخصآ یا درمانی مرکز

 از  پیشیگیری  برای  . گردد می بدن  ایمنی سییسیتم  تضیعیف  باعث  اسیترس.  نداشیته باشیید  اسیترس و  کنید حفظ ها  موقعیت  تمام در را  خود آرامش •

 . گرددمی توصیه باردارمادران  برای کسیناسیون وا ، انجام آنفلوانزا

 

 مراقبت از نوزادان و کودکان

ر ابتال به  از آنجایی که کودکان درک کمتری از بیماری و مرگ ومیر نسبت به بزرگساالن دارند  و از فرفی توانایی کافی در محافظت فردی خود در براب

کودکان دقت کافی در عدم تماس با اشیاء وسطوح آلوده را ندارند و همینطور  بیماری را ندارند لذا حفاظت از این گروه سنی بسیار حاِئز اهمیت است .  

سرفه یا آبریزش از بینی نیستند. به همین دلیل هم در ابتال به عفونت ها مستعد و    قادر به کنترل خروج قطرات و ترشحات تنفسی در هنگام عطسه و 

  هم در انتقال عفونت ها به افرافیانشان نقش موثری دارند . 
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های تنفسی هستند، بنابر این ممکن است خیلی از موارد ابتال  های مختلف از جمله عفونت کودکان نسبت به بزرگساالن بیشتر در معرض ابتال به عفونت 

دیده میشد،    در کودکان تشخیآ داده نشود. گرچه در اوایل شیوع بیماری، بستری و مرگ و میر در کودکان نسبت به بزرگساالن بسیار کمتر  19به کووید  

 شوند.  عالمت و کم عالمت بیماری نمیاما این به آن معنا نبود که کودکان دچار نوع بی 

ها در صورت وجود تب و مشاهده  در زمان حاضر عالئم ابتال به کرونا در کودکان بیشتر شامل تب شدید، حالت تهوع، استفراس و اسهال است و خانواده 

، استفراس، دل درد، سردرد، بیقراری به تنهایی و یا عالیم پوستی باید کودکان خود را سریعا به مراکز درمانی ببرند.  عالئم تنفسی )با هر شدتی( اسهال

ها احساس خطر کنند، بروز این عالئم  بی میلی کودک نسبت به غذا خوردن و کاهش ادرار از عالئمی است که والدین در صورت مشاهده باید نسبت به آن 

اند ، باید شک ما نسبت به ابتالی کووید  و یا بدون وسایل حفاظتی در اماکن شلوس حاضر شده   کانی که با افراد مبتال به کرونا در تماس بوده به ویژه در کود

 را برانگیزد.   19

باشیند ، در دوره اپیدمی   روز بسییار آسییب پذیر و در معرض خطر مرگ ومیر به دالیل مختلف می 28با توجه به اینکه در حالت عادی نیز نوزادان زیر  

همین دلییل می بیایسییت در . بیه  بیمیاری کرونیا مواجهیه بیا افرادی غیر از میادر برای این گروه سیینی آنیان را در معرض خطر ابتال بیه بیمیاری قرار می دهید

یا پرسیتار ( به دقت اجرا شیود .  بنابراین   مراقبت از نوزادان رعایت نکات حفاظتی ویژه ، هم برای وی و هم برای فردی که از وی مراقبت می کند ) مادر

 دیگری اجازه  ، شیخآ  نوزاد مادر ، بجز  بیماری  انتقال  احتمال  کاهش  و  آمدها  و رفت به منظور کاهش بیماری کرونا گیری همه زمان  توصییه می شیود در

 باشد.  پدر نوزاد نیز بهتر است با رعایت کامل نکات حفاظتی نوزاد را مالقات کند .  را نداشته نوزاد بالین بر حضور

 .شود پرهیز شدت به مصنوعی شیر تجویز و مادر شیر مورد بی قطع از گردد می تاکید مادر،  شیر ارزش به با توجه
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 به  در صیورتی که حال عمومی خوب داشیته باشید نیز می توانند  19  -به کووید مبتال و مشیکوک   مادران بهداشیت،  جهانی سیازمان  توصییه  اسیاس بر

 .  کنند رعایت را دست بهداشت و کنند استفاده  فبی ماسک حتما شیرخوار به شیردادن در هنگام بایستی کار این برای. دهند ادامه خود شیردهی

 

 :است الزامی  نوزاد از مراقبت در زیر موارد رعایت باشند، می سالم افراد  همه که ای خانواده در

 و  قبل را  و پیشیگیرانه فردی  بهداشیت  اصیول باید منزل در  نوزاد  مراقب فرد یا مادر کرونا،   ویروس به  ابتال از  پیشیگیری  هایعملال  دسیتور مطاب   -1

 را  خود  دسیتان و کند  رعایت  (...   و  بدن نوزاد ترشیحات  و مایعات با  تماس  پوشیک،   تعویض نوزاد،   ) تغذیه  نوزاد  با  تماس و  مراقبت هرگونه  از بعد

 مصیرف بار  یک  دسیتکش و  ماسیک از. بشیوید درصید 70  الکل حداقل پایه با کننده   عفونی  ضید  مواد یا  مایع صیابون و آب با ثانیه  20  مدت به  حداقل

 آب با ثانیه 20 مدت به ها دسیت مجدداً  و شیوند  انداخته  دور  بهداشیتی اصیول  با رعایت  دسیتکش و  ماسیک ها مراقبت انجام از  بعد و کرده  اسیتفاده 

 .شود شسته صابون و

 .باشد ( . . . . .  و ایمنی قلبی، نقآ بیماری )دیابت،  خطر معرض در افراد گروه  در نباید گیرد می عهده  به را نوزاد مراقبت مادر از غیر که فردی  -2

 .گردد خودداری جدا نوزاد بوسیدن و کشیدن آغوش در از و یابد کاهش ممکن حداقل به نوزاد با پوستی تماس  -3

 .شود پرهیز نوزاد بالین بر تجمع از -4

 در و.  شیود  خودداری) و...   ) واکسییناسییون  ضیروری  موارد در جز به  جمعیت  تجمع مراکز و ها مهمانی در  نوزاد بردن  همراه  و کردن  شیرکت از -5

 (متر 2 ) فاصله. گیرد قرار توجه اجتماعی مورد گذاری فاصله رعایت.... و واکسیناسیون مانند ضروری خدمات دریافت جهت مراجعه صورت
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 .شود خودداری منزل در (...  و قلیان )سیگار،  دخانی مواد مصرف از -6

 صورت  در.  شود  بهداشتی انجام  اصول  رعایت با  باید  شیر  ذخیره   و  آوری  جمع  است  مادر  دوشیده   شیر به  نیاز  شیرخوار  تغذیه  برای که  صورتی  در -7

  نوبت هر  از  بعد.  بشوید  شیر  سازی ذخیره   یا  ظرف  پمپ  قسمت هر  لمس  از  قبل  را  خود  های  دست باید  مادر برقی،   یا  دستی  شیردوش  از  استفاده 

 .شود عفونی ضد و شسته بوده باید تماس در مادر دست و پستان با که شیردوش اجزای تمام شیردوشی

 تاکید  مورد  شییر مصینوعی تهیه  و شییر ظرف شیسیتشیوی زمان در  بهداشیتی اصیول  رعایت  کند،   می اسیتفاده   مصینوعی  شییر از  نوزاد که  صیورتی در  -8

 .گیرد قرار

  رعیاییت  بیا  نوبیت  4  در  کشییوری  برنیامیه  فب   نیارس نوزادان  در  و  روزگی (  5تیا    3)  مقرر  زمیان  در  کرونیا  گیری  همیه  زمیان  در غربیالگری  آزمیایشییات -9

 . شود انجام احتیافی اقدامات

 

 :است  زیرالزامی موارد رعایت دارد وجود 19  -بیماری کووید  به مبتال یا مشکوک فرد خانواده، در که  صورتی در 

 از متر 2  حداقل  نوزاد باید  جداگانه،   اتاق  نبودن  دسیترس در صیورت در و  یابد  اختصیاص  نوزاد  برای جداگانه  اتاق  یک منزل،  در امکان صیورت در  -1

 .باشد داشته فاصله 19 -به کووید ابتال به مشکوک یا محتمل فرد

 بیماری  علت به  از بیمارستان وی  شدن مرخآ یا مادر نشدن  بستری صیورت در باشید،   نوزاد مادر  ،  19  -کووید  ابتال به  مشیکوک فرد  که  صیورتی در -2

 .باشند هم کنار در خانگی قرنطینه الزامات رعایت با توانند می نوزاد و  مادر کرونا، 
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  ) شیسیتشیوی  اصیول بهداشیتی  رعایت  شیرط به  مادر  پسیتان از  شییرخوار  تغذیه باشید،   نوزاد  مادرِ ،  19  -کووید  ابتال به  مشیکوک فرد  که  صیورتی در  -3

 . ندارد منعی ماسک ( زدن و دست

نخوردن ( ،  شییر  وخوب  تند  تنفس و  تنفسیی  مشیکالت نوزاد،  بدن دمای مشیخآ  افزایش یا آمدن  ) پایین  نوزاد  در  ناخوشیی  عالیم بروز  صیورت در -4

 .شود ( برده  نوزادان ویژه  مراقبت بخش دارای االمکان ) حتی بیمارستان به بالفاصله نوزاد

  تغذیه و  شیود قرنطینه خانگی  هفته 2 مدت به باید  نوزاد  اسیت،  نشیده   بسیتری  بیمارسیتان در و  اسیت خوب  قطعی،   تشیخیآ با  مادر  عمومی حال اگر -5

 .گیرد صورت بهداشتی اصول رعایت با و مادر پستان زیر نوزاد

 

 19  – کووید به مبتال کودک از نگهداری هنگام والدین راهنمای
 ( 19 - کووید به مبتال یا )مشکوک حاد تنفسی بیماری مبتالبه کودک در هشداردهنده  عالئم

 مرتبه در 40  از بیشیتر  سیال،   یک  زیر  سین در دقیقه در  مرتبه  50 از بیشیتر ،   ماه  2  زیر  سین در دقیقه در  مرتبه  60 از بیش  تنفس  ) تعداد  تند  تنفس •

 )سال 5 باالی سن برای دقیقه در مرتبه 30 از بیشتر سال،  4 تا 1 سن برای دقیقه

 ، )بینی پره های پرش ناله،  دنده ها،  بین و سینه قفسه زیر توکشیدگی ) وجود سخت تنفس •

 ها ، چشم دور یا هالب یا زبان کبودی •

 آشامیدن،  یا خوردن در ناتوانی •

 بیش ازاندازه  بیقراری یا بیداری،  هنگام در ارتباط برقراری عدم •
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 ادرار،  حجم کاهش یا اشک عدم و دهان مخاط خشکی •

 ،  روز پنج  تا سه برای پایدار تب یا د سانتیگرا درجه 40 از بیشتر تب •

 نسبی بهبود دوره  یک از بعد تند تنفس و هاسرفه تشدید تب،  نظیر عالئم تشنج ، عود •

 جهت  بیمارسیتان خدمات جامع سیالمت منتخب بررسیی و درمان یا مراکز  از  یکی به فرصیت  اولین در ذکرشیده ،   عالئم از  یک  هر بروز  صیورت در •

 .کنید مراجعه کرونا به ن مشکوک بیمارا مراقبت و ویزیت

 

 19  -به کووید  به مبتال کودک  از  نگهداری  هنگام منزل در  بهداشتی توصیه های      

متر(  با بیمار مبتال به عفونت تنفسی ) بیمار با عالئم عطسه، سرفه و ...(  در معرض خطر ابتال به   1افراد در تماس نزدیک ) با فاصله کمتر از  •

 عفونت هستند . 

 . بماند منزل در باید و است ممنوع مالقات اکیدا بیماری عالئم کامل شدن برفرف زمان تا کودک بیمار •

 . بگیرد قرار والدین از یکی همراه  به مجزا به صورت اتاق یک در باید کودک بیمار •

. داشیته باشیند  فاصیله  کودک  از متر  یک  حداقل باید خانواده   اعضیای بقیه نباشید ،   پذیرامکان بیمار  کودک به مجزا  اتاق  یک  اختصیاص  درصیورتیکه •

 .شود خوابانده  والدین از جدا و خودش مخصوص رختخواب در حتما کودک

 ها وپنجره   بوده  مناسیب  تهویه  دارای حدامکان در...(   و  توالت  حمام،  آشیپزخانه، )   مشیترک فضیاهای و  شیود محدود بیمار  حرکت و  جابجایی باید •

 . بازشوند روز فول در دفعات به هوا گردش برای
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  ایمنی  سییسیتم ضیعف  دارای  و بوده  مطلوب  سیالمت  وضیعیت  دارای (که نفر  یک االمکان) حتی    شیود رسیانده   حداقل  به  کودک بیمار  مراقبین  تعداد •

 . کند مراقبت کودک از نباشد زمینه ای بیماری و یا

 دهند.  انجام را دست بهداشت و شستشو وی،  نگهداری مکان و کودک بیمار با تماس بار هر از بعد باید خانواده  افراد یا و کودک بیمار مراقب •

 . کند استفاده  فبی ماسک از بیداری اوقات تمامی در حتی االمکان باید کودک بیمار تنفسی،  ترشحات انتشار از جلوگیری برای •

 باشید شیده  پوشیانده  کامل به صیورت بینی و دهان که  فبی ماسیک از  وی از  نزدیک  مراقبت  یا و بیمار  اتاق در  حضیور  زمان  در  کودک مراقب •

 . نزند دست آن به ماسک از استفاده  فول در و استفاده کند

 

   بیماران نیازمند به مراقبت در منزل

 پنج گروه اصلی که نیازمند مراقبت در منزل می باشند :

 . افرادی که با بیماران قطعی یا احتمالی کرونا ویروس تماس نزدیک داشته اند (1

 کسانی که با بیمار تماس نزدیک نداشته اند اما بعضی اوقات در مواجهه با بیمار قرارگرفته باشند.  (2

 افرادی که تست آنها م بت است ولی عالئمی ندارند و یا عالئم خفیف بیماری دارند.  (3

 . افراد پرخطر با عالئم بیماری که نیازمند درمان سرپایی هستند (4

 بیمارستاناز بعد از ترخیآ  (5

 

 



41 | P a g e  

 ؟  چیست قرنطینه
 تمیاس در کرونیاویروس بیه مبیتال بیمیاران بیا بیالقوه  صیورت بیه کیه اسیت افیرادی انتقیال و نقل در محدودیت و جداسازی قرنطینه،  از منظور

 کیه در  اسیت  روز  14  میدت  بیه  منیزل  در  قرنطینیه  زمیان  میدت  عمومیا.  هسیتند  عالمیت  بیدون  و  سیالم  حاضر  حال  در  اما  اند  داشته  قرار  نزدیک

 . باشد نیز خصوصی مراکز یا و بیمارستان در تواندمی خاص شرایط

 

 چیست؟ منزل در ایزوالسیون یا جداسازی

 متخصصیین حیال ایین بیا باشیند،  نداشیته بیمارسیتان در شیدن بسیتری بیه نییازی است ممکن ،  19 -کووید بیماری خفیف عالئم دارای بیماران

 بیه منیزل در ایزوالسییون ییا جداسیازی. کننیدمیی منیزل )ایزوالسییون( در جداسیازی بیه توصیه افراد این به ویروس،  انتشار از پیشگیری برای

 ایزولیه نیوع ایین. اسیت تتوالی دارای ترجیحیا و انفیرادی و اختصاصیی تهوییه دارای اتیاق ییک در شیده  تعییین محیل یا منزل در ماندن معنی

 . شودمی توصیه معین دوره  یک برای و عالئم دارای افراد برای

 

 قرنطینه مکان

 مکان قرنطینه خانگی بیمار باید اتاقی مجزا و دارای سییسیتم تهویه مناسیب باشید، تا مرتب هوای اتاق عوض شیود. با باز کردن پنجره ها و یک  

 درب می توان تهویه را برقرار کرد. 

   .افراد بیمار تا حد امکان نباید فضای مشترکی با دیگر اعضاء خانواده داشته باشند 
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  متر را با اعضای خانواده حفظ کنند.  1افراد بیمار باید از رختخواب مجزا استفاده کنند و فاصله حداقل 

 ضیای مشیترک و زندگی با اعضیاء خانواده، تا حد امکان بیمار در صیورت تنها بودن در اتاق، نیاز به اسیتفاده از ماسیک ندارد ولی در صیورت داشیتن ف

در تمام مدت باید از ماسیک اسیتفاده کند، به فوری که کامال دهان و بینی پوشیانده شیود؛ و اگر قادر به تحمل ماسیک نیسیت ) مانند مشیکل در 

 تنفس( باید فاصله یک تا دو متری با دیگران را حفظ کند. 

   بهداشتی )حمام و دستشویی( مجزایی در اختیار بیمار قرار داده شود. در صورت عدم امکان و ناگزیر بودن از استفاده  باید تا حد امکان سرویس

 0/   1سیرویس بهداشیتی مشیترک، پس از هر بار اسیتفاده، سیرویس بهداشیتی باید با آب و شیوینده خانگی تمیز و با محلول حاوی هیپوکلریت  

 درصد ضد عفونی شود. 

   سیاعت بعد(، از سیرویس   2خانواده نیز تا حد امکان، پس از اسیتفاده ی بیمار از سیرویس بهداشیتی باید فاصیله زمانی بیشیتر )حداقل  سیایر اعضیاء

 بهداشتی استفاده کنند. 

   ز سیاعت بعد از اسیتفاده بیمار با اسیتفاده ا 2در صیورتی که شیخآ دیگری مسیئول تمیز کردن این محیط اسیت، تمیز کردن محیط باید حداقل

 دستکش و ماسک یک بار مصرف انجام گیرد. 

  در صیورت اختصیاصیی بودن سیرویس بهداشیتی، شیسیتشیو و ضید عفونی سیطوح باید روزانه صیورت بگیرد، در ابتدا شیسیتشیو با آب و صیابون یا دیگر

 درصد ضد عفونی انجام شود.  0/  1شوینده های خانگی صورت بگیرد و سپس با محلول حاوی هیپوکلریت سدیم 

 سطوح و وسایل پیرامون بیمار )مانند میله ها و میز کنار تخت، تبلت، ریموت ، میز غذا و ... ( باید روزانه ضد عفونی شود.  کلیه 
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 سیطوح دارای آلودگی با مایعات بدن و خون نیز پس از شیسیتشیو با آب و صیابون و یا دیگر شیوینده های خانگی، با اسیتفاده از محلول های مناسیب  

 ود. باید ضد عفونی ش

 صیله از به اشیتراک گذاشیتن ظروف غذا، لیوان، فنجان، حوله و وسیایل خواب بیمار با دیگر اعضیاء خانواده باید خودداری شیود؛ و باید ظروف بالفا

 پس از استفاده، با مواد شوینده شستشو داده شوند . 

  ،مالفه، دسیتمال و هر چیزی که ممکن اسیت با ترشیحات تنفسیی و   مراقبین، قبل و بعد از تماس با بیمار یا وسیایل پیرامون او و نیز تماس با لباس

دیگر مایعات بدن و مدفوع آلوده شیده باشید، بهداشیت دسیت را باید انجام داده و حتما از وسیایل حفاظت فردی )ماسیک و دسیتکش( اسیتفاده  

 نمایند. 

 دهنید. خودداری از تکان دادن مالفه ها، امکان پخش   کارکنیان مراقبتی در صییورت کمیک در شییسییتن مالفه ها نبیاید مالفه های ک یف را تکیان

 ویروس در هوا را به حداقل می رساند. 

 درجه سیانتیگراد شیسیتشیو   90تا   60ها با ماشیین لباسیشیویی و با باالترین درجه حرارت آب  توان در کنار سیایر لباسهای ک یف بیمار را میلباس

روز باید صیبر کرد( و پس از آن می توان لباسیها را برای شیسیتشیو   7ت پس از پایان ایزوله )سیاع 72داد. در صیورت نداشیتن ماشیین لباسیشیویی، تا  

 به لباسشویی عمومی داد. 

 ها یا مالفه های خیلی ک یف که با مایعات بدن مانند استفراس یا اسهال آلوده شده اند، با رضایت و افالع صاحب آن دور بیندازید. لباس 
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یمن و موثر از محصیوالت شیوینده و ضید عفونی کننده، از دسیتورات روی برچسیب آنها پیروی کنید. برخی از این توصییه ها به منظور اسیتفاده ی انکته: 

شیامل مرفوب نگه داشیتن سیطوح برای چند دقیقه جهت کشیتن عوامل میکروبی، لزوم اسیتفاده از دسیتکش و افمینان از وجود تهویه مناسیب هنگام 

 استفاده از محصول می باشد. 

 

 مالقات در بیماران مبتال به کرونا ویروس 
 های بیماری را دارد، با هیچ کس مالقات نکند. تعداد مراقبین بیمار باید محدود شود و تا زمانی که وی کامال بهبود نیافته و عالیم و نشانه 

 ری گردد. های اجتماعی )مانند دوستان و اعضاء خانواده( خوددااز دعوت کردن و یا اجازه دادن به مالقات 

  .برای صحبت کردن با کسی که از اعضاء خانواده نیست، از تلفن و یا رسانه اجتماعی استفاده شود 

 هیای بعیدی تیا حید امکیان بیه همیان مراقیب قبلی مراجعیه شییود. بیه منظور کیاهش خطر انتقیال عفونیت، فرد مراقیب بیایید از میاسییک و برای ویزییت

 دستکش استفاده کند. 

 در نظر گرفته می شیوند و باید به  "افراد در تماس    "نل مراقبت سیالمت در مواجهه با افراد مشیکوک به کرونا، به عنوان  مراقبت کنندگان و پرسی

 روز از آخرین تماس احتمالی، اقدام نمایند.  14پایش وضعیت سالمتی خود به مدت 

   در صیورت داشیتن حیوان خانگی باید توجه شیود که در حال حاضیر شیواهد کمی دال بر عفونت حیوانات / حیوانات خانگی مانند سیگ و گربه با

کرونا ویروس وجود دارد؛ با این حال در فول مدت بیماری بهتر اسیت با حیوان خانگی تماس صیورت نگیرد و مراقبت از آنها به دیگران سیپرده 

 ورت ناگزیر بودن به نگهداری آنها، حتما از ماسک استفاده کنید. شود؛ در ص
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 روابط جنسی در قرنطینه
که شیواهدی مبنی بر انتقال کرونا ویروس از فری  رابطه جنسیی وجود ندارد، ولی ویروس از فری  تماس نزدیک با شیخصیی که با توجه به این  

 ابتال یا مشکوک به ابتال، از انجام رابطه جنسی خودداری کنیدشود؛ لذا در موارد باشد، منتقل میناقل ویروس می

 

 خواب و استراحت در قرنطینه 
گیریم، زمان مصیرف خواب توسیط عوامل جسیمی، روانی، اجتماعی و محیطی کنترل می شیود. این عوامل شیامل نوری که در معرض آن قرار می

باشیید. ماندن به مدت فوالنی در منزل باعث اختالل در نظم روال عادی زندگی فرد وعده های غذایی، ورزش، تعامل با دیگران و موارد دیگر می

تواند باعث  شیود. از فرف دیگر اضیطراب و اسیترس ناشیی از عالیم و انگ بیماری، ترس از ابتالء سیایر اعضیای خانواده، فوت عزیزان و غیره میمی

 ایجاد اختالل در خواب شبانه شود. 

تواند باعث اضطراب و استرس شود و یا اضطراب و استرس موجود را ی سالم و ورزش بسیار مهم است. خواب ناکافی میخواب همانند رژیم غذای

،  بدتر کند. ممکن اسیت بر اخذ تصیمیمات معقوالنه و تفکر درسیت فرد اختالل ایجاد کند. از فرف دیگر باعث دشیواری تمرکز فرد در امور روزانه 

 تواند تأثیرات منفی بر روابط فرد با خانواده و دوستان بگذارد. شود. همه این عوامل مییری فرد میناراحتی، عصبانت و تحریک پذ

از فرف دیگر، خواب ناکافی بر سیالمت جسیمی نیز تأثیرگذار اسیت. خواب ناکافی یا اختالل در خواب بر رژیم غذایی، سیطح فعالیت بدنی و حتی  

سب و کافی در مبارزه با عفونت بسیار کمک کننده است و در صورت ناکافی بودن پاسخ ایمنی بدن را گذارد. خواب منافشارخون تأثیر منفی می

 شود. های مزمن میها و یا بیماریمختل کرده و منجر به شعله ور شدن سایر بیماری
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 مصرف داروها در قرنطینه
اسیت دسیتورات پزشیک معالج دقیقا اجرا شیود. در این راسیتا موارد زیر توصییه  وجود ندارد و ضیروری   19  -داروی تایید شیده و قطعی برای درمان کووید

 شود:می

 شیک  چنانچه فرد بیمار به بیماری مزمن دیگری از جمله دیابت، فشیار خون باال و ... مبتال باشید، باید در مورد مصیرف داروهای قبلی خود با پز

 ی کند. معالج مشورت نماید و از دستورات دارویی تجویز شده پیرو

  .قطع خودسرانه دارو یا مصرف هر دارویی در این دوران ممکن است برای بیمار دارای عوارض جانبی باشد 

 

 حفظ روال کاری روزمره

تواند به بزرگسیاالن و کودکان کمک کند تا با وجود ناآشینا بودن با جداسیازی و قرنطینه، احسیاس نظم و هدف را در زندگی خود  حفظ روال روزمره می

 ای یکنواخت برای زمان خواب، وعده های غذایی و ورزش داشته باشید. حفظ کنند. بنابراین، برنامه

 را داخل برنامه خود قرار دهید.  (های روزمره منظم مانند کار، ورزش یا یادگیری )حتی اگر آنها باید از راه دور انجام شوندسعی کنید فعالیت 

های سیالم مانند مطالعه، گوش دادن به آوای قرآن و موسییقی، انجام امور مذهبی )عبادت، مشیارکت خود، سیایر سیرگرمیدر صیورت نیاز، بر اسیاس عالقه  

های  های ویدیویی، تور سیفر مجازی، درسیت کردن یک پازل، مرور آلبوم عکسهای آنالین(، انجام کارهای هنری م ل بافندگی، بازیدر خدمات و برنامه

 برنامه روزانه خود قرار دهید. قدیمی و غیره را در 
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 داشتن سبک زندگی سالم 
مصرف الکل  به میزان کافی بخوابید، غذاهای سالم بخورید و آب کافی بنوشید و چنانچه از نظر جسمی توانایی دارید در خانه ورزش کنید. سعی کنید از 

 خودداری کنید. یا مواد مخدر به عنوان روشی برای کنار آمدن با فشارهای جداسازی و قرنطینه 

 

 زمان بازگشت به کار

از محیط کار دور بوده اند پس از سیپری شیدن دوره بیماری در جهت بازگشیت به کار مورد ارزیابی قرار  19-افرادی که با احتمال ابتالء به بیماری کووید  

 گیرند. می

 

 افراد مجاز به بررسی شاغل
پزشیک عمومی دارای مجوز انجام معاینات سیالمت شیغلی و پزشیکان    –فوق تخصیآ ریه  –متخصیآ داخلی   -متخصیآ عفونی   -متخصیآ فب کار 

از نظر بازگشیت به کار   19-سیاعته( مجاز به بررسیی شیاغل با احتمال ابتالء به بیماری کووید   24یا   16عمومی مراکز خدمات جامع سیالمت منتخب ) 

 باشند. می
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 یین وضعیت بازگشت به کارتع
سیستم به منظور تعیین وضیعیت بازگشیت به کار بیمار، وضیعیت سالمت جسمی فرد را از نظر اینکه درمان بصورت سرپایی بوده یا بصورت بستری از نظر 

 عملکرد کبدی و همچنین در صد اشباع اکسیژن خون مورد ارزیابی قرار می گیرد.  -کلیوی  –قلبی و عروقی  –های تنفسی 

زشیک  بر اسیاس نتایج بررسیی های انجام شیده چنانچه مشیخآ شیود بیمار در حال حاضیر به علت سیرایت بیماری امکان بازگشیت به کار را نداشیته باشید، پ

 زمان ارزیابی مجدد وی را تعیین می کند. 

(  19-د  ارزیابی کامل بیمار با شیرح حال و معاینه فیزیکی، نتیجه در فرم مربوفه ) فرم بازگشیت به کار شیاغلین با احتمال ابتالء به بیماری کوویپس از  

 فرم خود اظهاری عالئم نیز توسط شاغل تکمیل و امضاء گردد.  گردد. عالوه بر این الزم استثبت و به کارفرما بازخورد می

 

   نهیقرنط  در هیتغذ

 هییکل  اسیت  الزم  نیبنیابرا.  اسیت  شیتریب  یو  در  هییتغذ  سیوء  احتمیال  ابید، ییمی  کیاهش  میاریب  یاشتها  معموال  یماریب  دوره   در  که  نیا  به  توجه  با

 کیی  تحیت  (میزمن  یهیایمیاریب  بیه  مبیتال  میارانیب  و  کودکیان  بیاردار،   زنیان  سیالمندان، )  ریپیذ  بیآسی  یها  گروه   خصوص  به  افتهی  بهبود  افراد

 .  ابدییم بهبود فرد یاشتها نقاهت دوره  در و بوده  موقت اشتها کاهش که است ذکر به الزم. رندیبگ قرار هیتغذ مشاوره 

 گیردد  دقیت  دییبا.  کننید  اسیتفاده   میرس  ، یمیاه  گوشیت،   نیهمچنی  و  حبوبیات  سبوسیدار،   غالت  و  نان  ، یسبز  وه، یم  یحاو  ییغذا  میرژ  دیبا  افراد

 . شود تیرعا تعادل ییغذا مواد تنوع و ییغذا مواد افتیدر در که
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-هییتغذ یهیامکمیل مصیرف ادامیه سیالمندان،   و  نوجوانیان  رده، یشی  بیاردار،   زنیان  سیال،   دو  ریز  کودکان  در  یکشور  یهایراهنما  با  مطاب نکته :  

 .  گرددیم هیتوصی ا

 

 توصیه های تغذیه ای جهت تقویت سیستم ایمنی بدن درمبارزه با کرونا : 

مانند منابع گیاهی شامل انواع سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، موز و انواع    Aاستفاده از منابع غذایی ویتامین  •

 مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرس، شیر و لبنیات  

 برای افزایش سطح ایمنی بدن  )ماهی های چرب، لبنیات و زره تخم مرس( Dاستفاده از منابع غذایی ویتامین  •

به عنوان آنتی اکسیدان و کمک کننده به عملکرد سیستم ایمنی بدن می توان از روغن های مایع مانند کانوال،   Eاستفاده از منابع  ویتامین  •

یا انواع آجیل مانند    آفتابگردان و ذرت در فبخ غذا و سبزیجاتی مانند اسفناج، کلم پیچ، سویا و سیب زمینی در وعده های اصلی غذایی 

 فندق، بادام، گردو در فاصله بین وعده  

شامل انواع میوه ها و سبزی ها از جمله سبزی های برگ سبز مانند سبزی خوردن و انواع کلم و گوجه    Cمصرف منابع غذایی حاوی ویتامین   •

 فرنگی، جوانه های گندم، ماش و شبدر، انواع مرکبات مانند لیمو ترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج و کیوی در هر سه وعده 
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اع سبزی های برگ سبز و میوه ها، شیر و لبنیات، انواع گوشت ها، زرده تخم مرس، غالت مانند انو   Bمصرف منابع غذایی ویتامین های گروه   •

 سبوس دار، حبوبات مانند نخود، انواع لوبیا، عدس، باقال، لپه و ماش، مغزها )پسته، گردو، بادام و فندق( 

مله گوشت قرمز، ماهی و ماکیان، تخم مرس و  برای پیشگیری از پیشرفت سریع عفونت های ویروسی از ج B12مصرف منابع غذایی ویتامین  •

 لبنیات  

شود منابع حیوانی عبارتند دریافت آهن کافی از منابع غذایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن )آهن در منابع گیاهی و منابع حیوانی یافت می •

ت، میوه های تازه و خشک شده و غالت کامل است و منابع گیاهی شامل انواع سبزی ها، حبوبا  "آهن هم"از گوشت قرمز، مرس و ماهی حاوی  

دارند. اگر چه تخم مرس از منابع حیوانی آهن می باشد اما آهن آن غیر هم است. اگر منابع غذایی آهن به همراه غذاهای حاوی    "آهن غیر هم"

 یابد.( مصرف شوند، جذب آهن افزایش می  cویتامین 

رس، ماهی، غالت کامل، حبوبات و تخم مرس برای تقویت سیستم ایمنی در هر سه  ( شامل گوشت قرمز، مZnمصرف غذاهای غنی از روی) •

 وعده غذایی  

  سنگین و چرب غذاهای و فودها فست سایر و کالباس و سوسیس مصرف اجتناب از •

  اند نشده  پخت مغز که هایی کباب ،  نیمرو و عسلی مرس تخم اند م ل نشده  پخته خوب که غذاهایی خوردن از اجتناب •

 در صورت وجود عالئم سرماخوردگی  گرم و مایعات تازه  لیموی آب با همراه  آش و سوپ م ل آبکی غذاهای استفاده از •

 صنعتی  های میوه  آب یا و گازدار های نوشیدنی نکردن مصرف •
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 مجازی فضای در ورزشی های برنامه از استفاده  با ورزش و منظم  بدنی فعالیت داشتن •

 آرام  و موقع به خواب داشتن برای خواب زمان تنظیم منظم،  خواب برای ریزی برنامه •

 

 :19-کوویدتوصیه های تغذیه ای و بهداشتی برای شرایط خاص و گروه های ویژه در 

 کودکان و نوجوانان:  

 قندی و شیرین  اجتناب ازمصرف زیاد مواد  •

غذایی برای گذراندن   های  روه گ از تمامی استفاده  و حبوبات( ماهی، تخم مرس و گوشت،  )انواع پروتئینی خوب تعادل منابع و تنوع رعایت •

 دوران رشد 

  لبنیات و  شیر گروه  کافی دریافت •

 معده هستند.  کننده  پر فقط که دارند ارزش کم غذایی مواد و ها هوله هله انواع  محدود کردن مصرف •

از جمله انواع گوشت، حبوبات ، تحم مرس ،  شیر و لبنیات ، انواع خشکبار و   B12و ویتامین    Aاستفاده از منابع غذایی آهن و روی ، ویتامین   •

 مغزها که در رشد و خونسازی نقش دارند. 

 مادران باردار و شیرده :

 ا ماهی یا تخم مرس و یا حبوبات استفاده از منابع پروتئینی در هر سه وعده غذایی مانند گوشت یا مرس ی •
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 گنجاندن انواع سبزی و ساالد و میوه در رژیم غذایی خود  •

  B استفاده از گروه شیر و لبنیات به صورت روزانه برای تامین کلسیم ، بخشی از پروتئین و ویتامین های گروه  •

 لیوان آب و مایعات به منظور جلوگیری از کم آبی بدن   8مصرف حداقل  •

 اجتناب از انجام کارهای سنگین و خسته کننده در فول روز و استراحت کافی برای حفظ انرژی  •

 سالمندان : 

 از چرب، استفاده  کم شیر " خصوصا لبنیات شده،  رنده  میوه  مصرف لذا برند  می رنج  دندان و دهان مشکالت از عموما از آنجائیکه سالمندان •

  .کند را برقرار معدنی مواد و آب تعادل تواند می کمرنگ چای ها، نوشیدن آب و آش و ها سوپ انواع

 استفاده از میوه ها و سبزی های تاره به منظور تامین انواع آنتی اکسیدان، ویتامین ها و مواد معدنی   •

  جایگزین کردن روغن جامد و اشباع با روغن های گیاهی مایع م ل روغن ذرت، آفتابگردان، سویا، کلزا، کنجد و زیتون که منابع خوب ویتامین •

E  .نیز می باشند 

 لیتر مایعات و پایین آوردن درجه حرارت بدن برای پیشگیری از کم آبی بدن  3.5تا   3مصرف روزانه  •

 تعداد وعده های غذایی بیشتر مصرف غذهای کم حجم و در  •

 دار و انواع سبزی و میوه تازه به منظور جلوگیری از یبوست  تاکید به دریافت بیشتر مواد غذایی پر فیبر م ل نان سنگک، نان جو، غالت سبوس   •

 و حل    توصیه به نوشیدن مایعات گرم نظیر چای کم رنگ به مقدار فراوان بویژه در صورت وجود احتقان و گرفتگی بینی  •
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های حیوانی موجود در گوشت، لبنیات پرچرب، های جامد، کره و چربیها از جمله قند، شکر و روغن تا حد امکان پرهیز از مصرف کربوهیدرات  •

 خامه و ... در برنامه غذایی بیمار

•  

 :19-وویددر ک توصیه های تغذیه ای در افراد مبتال به به دیابت
 نوشیدن کافی مایعات  •

ش  استراحت کافی در فول روز  و دوری از هرگونه استرس، زیرا استرس در تضعیف سیستم ایمنی موثر است و خطر ابتال به ویروس کرونا را افزای •

 دهد. می

 انجام ورزش های مناسب و خانگی  •

 دن آنها در سطح مناسبی نیست  هزار واحدی ویتامین دی درکسانی که ویتامین دی ب 50مصرف ماهیانه یک عدد پرل  •

های صنعتی و استفاده از نان و غالت سبوس دار به میزان میوه های ساده مانند قند و شکر، کیک، شیرینی، بیسکویت و آباجتناب از مصرف قند  •

تواند به شدت  تی می توصیه شده، مصرف شیرینی جات موجب تضعیف بیش از حد سیستم ایمنی بدن می شود و این مسئله برای بیماران دیاب

 خطرناک باشد. 
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دهد. افراد میوه ، زیرا مصرف آب میوه به شدت قند خون را افزایش میاستفاده از میوه و سبزی به میزان توصیه شده و اجتناب از مصرف آب •

هایی برای  اکسیداندارای آنتی   دیابتی قبل از مصرف هر وعده غذایی، به اندازه یک بشقاب ساالد یا سبزی مصرف کنند، ساالد عالوه بر اینکه

 تواند موثر باشد. شود همچنین مصرف آب و مایعات نیز می تقویت سیستم ایمنی بدن است، باعث کاهش مصرف غذاها نیز می 

ذف یک  وعده غذایی و سه میان وعده در زمان مشخآ و منظم در فول روز با حجم کم، بیماران دیابتی نباید خودسرانه اقدام به ح  3مصرف   •

وعده غذایی اصلی کنند و در کنار آن نباید در یک وعده پرخوری کرده و در وعده دیگر غذا کم مصرف کنند و باید حجم غذای مصرفی آنها در  

د  شو هر وعده متعادل بوده و تمامی وعده های غذایی را در فول روز داشته باشند. مصرف غذا با قاش  کوچکتر نیز باعث کاهش دریافت غذا می 

 شود. کند و باعث ارسال سیگنال سیری به مغز می زیرا مدت زمان غذا خوردن را زیاد می 

توصیه به مصرف آجیل به صورت کم نمک و در حد اعتدال، در صورت مصرف آجیل این دسته افراد باید از حجم غذای مصرفی اندکی کم کنند  •

 و سایر مواد خوراکی مصرفی در فول روز و به تدریج مصرف شود. تا دچار اضافه دریافت کالری نشوند و از فرفی باید آجیل 

 دو بار در هفته   ماهی ویژه شیر و مصرفمصرف تخم مرس، انواع لبنیات کم چرب به •

 کننده قند خون. موقع داروهای کنترل آل، تنظیم قند خون و مصرف به پیروی از یک رژیم غذایی سالم، تالش برای رسیدن به وزن ایده  •
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 : 19-وویدهای قلبی عروقی در کخون و بیماری فشاری پر به  مبتال توصیه های تغذیه ای در افراد
جای نمک عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث جای مصرف نمک در غذا، از آب لیمو یا نارنج استفاده کنند، مصرف این مواد غذایی به به •

تواند عالوه بر بهبود  جات در غذاها و پودر گل محمدی و سبوس و نعناع در ساالدها می استفاده از برخی ادویه شود؛  کنترل فشار خون نیز می 

 فعم غذا و ساالد، برای سالمتی مفید باشد. 

طور کلی  های نمک سود شده و بغذاهای بیرون از منزل، سوسیس و کالباس و گوشت های آماده مصرف و یا کنسرو شده،  انواع غذاها و سوپ  •

های آن و همچنین تنقالت شور، سرشار از نمک )سدیم کلراید( هستند. دریافت زیاد سدیم با فشارخون باال ارتباط دارد که از  گوشت و فرآورده 

 .کندباشد. کاهش مصرف این نوع غذاها و نمک فعام سر سفره به کاهش فشارخون کمک میعوامل خطر جدی در بروز بیماری قلبی می 

 ن روغن های جامد با روغن های مایع مانند ذرت ، پنبه دانه ، سویا ، کلزا ، کانوال و زیتون در حد یک تا دو قاش  غذاخوری در روز  جایگزی  •

بار در هفته ماهی و غذاهای دریایی برای افرادی که دارای سابقه بیماری قلبی و    2مصرف گوشت سفید به ویژه ماهی و مرس، مصرف حداقل   •

این مواد باعث کاهش خطر انعقاد خون و همچنین ممانعت   شود، ی که مایل به پیشگیری از ابتال به این بیماری هستند توصیه میهمچنین افراد

 .شوندهای مضر خون می از افزایش چربی 

 پز، کبابی یا تنوری تهیه کنید . تغییر روش تهیه غذا، به جای استفاده از غذاهای سرخ کرده غذاها را به صورت آب •

 انجام ورزش های مناسب و خانگی    •
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 ز، اجتناب از مصرف کره ، مارگارین ، روغن حیوانی ، دنبه ، شیر وماست پرچرب ،پنیرمحلی ، پنیرخامه ای ، پنیرهای چرب ، بستنی ، سس مایون •

پس و غذاهای سرخ شده، گوشت چرخ کرده پرچرب ، سوسیس ، کالباس ، روغن جامد ، خاویار ، شیرینی جات خامه دار ،کیک و شکالت ، چی

( می گردد . اگر این کلسترول باال رود به تدریج می تواند باعث تنگ شدن یا گرفتگی عروق ، سکته   LDL زیرا باعث افزایش کلسترول بد خون )

 قلبی یا مغزی شود . 

 مصرف آجیل به صورت کم نمک و در حد اعتدال  •

 ته  عدد در هف 3-2محدود کردن مصرف زرده تخم مرس را به  •

هستند. فیبر غذایی به همراه مقدارکافی مایعات در رژیم    Cمصرف کافی سبزی و میوه،  این گروه های غذایی حاوی فیبر غذایی و ویتامین   •

نیزبه حفظ   Cسیری ،جلوگیری از پرخوری و تنظیم قندخون می شوند . ویتامین    غذایی موجب کاهش کلسترول خون ،کمک به هضم غذا ، ایجاد

 خاصیت کشسانی دیواره رگها کمک می کند.

 می دهند.  اجتناب از مصرف زیاد فلفل تند ، مواد کافئین دار م ل قهوه ، شکالت و چای غلیظ که ضربان قلب را افزایش •

 میوه های آماده و کمپوت های کنسرو شده خودداری از مصرف نوشابه های گازدار و آب •

  لیوان آب  6-8مصرف روزانه  •

 محدود کردن مصرف شیرینی جات و قندهای ساده  •
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 : 19-وویدتوصیه های تغذیه ای در افراد مبتال به بیماری های کلیوی در ک

 فول روز  در مایعات  و آب کافی مصرف •

کند؛  شود و فشارخون عوارض بیماری را تشدید می کنترل دقی  بر دریافت نمک مصرفی و محدودیت در مصرف، زیرا سبب افزایش فشارخون می  •

 گرم باشد )یعنی تقریبا یک قاش  چایخوری(  میلی  2400تواند باعث احتباس آب در بدن گردد. نمک مصرفی نباید روزانه بیش از همچنین می 

ها،  ها، ربها، زیتون پرورده، خیارشور، کلم شور، ترشی مصرف چیپس و پفک، چوب شور، بادام شور، بادام زمینی، انواع تخمهمحدود کردن  •

های دودی، تن ماهی، انواع پنیرها، غذاهای شور و کنسروی و  های گوشتی و ماهیسوسیس و کالباس، کنسرو گوشت، برگرها و سایر فرآورده 

 های گوشت، سس سویا، سس و رب گوجه فرنگی فرایند شده، تردکننده 

 .در صورت مصرف پنیر باید نمک آن را به فور کامل بگیرید •

 .دار باشدنمک و تهیه شده از آرد سبوس نان مصرفی باید کم  •

 محدود کردن مصرف نوشابه های گازدار به علت دارا بودن مقادیر زیاد سدیم  •

 اجتناب از مصرف غذاهای خیلی شور یا خیلی شیرین  •

 افزودن سبزی های معطر تازه و یا خشک شده و ادویه جات به جای نمک   •

واحد سبزی )معادل   3واحد میوه )معادل یک عدد میوه متوسط ( و    3دار(، روزانه  ها، سبزیجات، حبوبات و غالت سبوس مصرف فیبر غذایی )میوه  •

 های پر سدیم( لیوان سبزیجات پخته( مصرف کنید. )به غیر از سبزی و میوه  1/ 2و یا  یک لیوان سبزیجات خام
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هایی که منابع غنی پتاسیم هستند مانند بروکلی، سیب زمینی، اسفناج، گوجه فرنگی، کرفس، قارچ،  محدود کردن مصرف سبزیجات و میوه  •

ر، زردآلو، آلو، کیوی، فالبی، پرتقال، گریپ فروت، شلیل، گرمگ، گالبی و .... و  بامیه، فلفل تند، آبمیوه ها و میوه هایی همچون موز، خرما، انجی

 در عوض استفاده از نارنگی، سیب، گیالس، هلو، توت فرنگی، تمشک، گریپ فروت، آناناس و لیمو که کم پتاسیم هستند. 

استفاده از بلغور،    غم، ریواس و چغندر و در عوضمحدود کردن مصرف سبزی های غنی از سدیم مانند اسفناج، کرفس، هویج، کنگر، کلم، شل •

 هستند. خیار، کاهو، کلم برگ، شلغم، پیاز، فلفل دلمه ای و تربچه، انگور قرمز با خواص آنتی اکسیدانی، بلو بری )زغال اخته آبی(، که کم سدیم 

، قهوه، چای، آب میوه های تجاری و ..... . در عوض های کاکائویی، نوشیدنی های الکلیتمحدود کردن غذاها و نوشیدنی های حاوی فسفر، شکال •

 استفاده از گل کلم، سیر که برخالف دیگر غالت فسفر زیادی ندارند. 

 ست.( ا  مصرف روغن های مایع مانند روغن زیتون )روغن زیتون منبع سالمی از چربی بوده و بدون فسفر •

شکل محدود مصرف شوند. بیماران کلیوی برای تامین پروتئین موردنیاز بدن خود مواد پروتئینی همچون گوشت، مرس، تخم مرس و ماهی باید به   •

الزم است از گوشت بدون پوست و تازه سینه مرس که پتاسیم، فسفر و سدیم کمتری نسبت به بقیه گوشت مرس دارد استفاده کنند یا از سفیده 

 تخم مرس تغذیه کنند. 

تامین آنتی اکسیدان ها )بتاکاروتن، ویتامین   • بنابراین  انتی اکسیدان ها در خون می شود.  ( توصیه   Cو    A  ،Eدیالیز باعث کاهش چشمگیر 

 شود. می

 : مرکبات، توت فرنگی و فلفل سبزC* منابع ویتامین 
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حیوانی، قلوه، روغن کبد ماهی، سبزیجات و میوه های رنگی    : جگر گوساله، جگر مرس، جگر گاو، پنیر، زرده تخم مرس، کره تازه A* منابع ویتامین  

 به خصوص هویج، جعفری، کدو، کاهو، شاهی، خربزه، گیالس، موز، خرما، هلو و پرتقال 

سویا و سیب  : روغن های گیاهی م ل روغن آفتابگردان و زیتون، ذرت و بادام، آجیل تازه )فندق، بادام، گردو(، کلم پیچ، E* منابع ویتامین           

 زمینی، روغن سبوس گندم، میوه هایی م ل هلو و مارچوبه 

 جات برگ سبز تیره یز* منابع بتاکاروتن: میوه های زرد و نارنجی، سب           

و فوالت در افراد دیالیزی ضروری است. اما باید در مصرف   B6مصرف ویتامین بخصوص ویتامین های محلول در آب به ویژه ویتامین  •

 محتاط بود تا زیاده روی نشود.    ( A ،D ،K ،E) یهای محلول در چربامینویت

 

 توصیه های تغذیه برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا

 عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی ازجمله بیماری ویروس کرونا دارد. 

ت . کمبود  عامل ابتال به این ویروس بیماری های زمینه ایی م ل دیابت و بیماری های ریوی، بیمار ی های قلبی ، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح اس

 دهد. و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتال به بیماری ها را افزایش می  Dو  Aو  Cدریافت غذایی و کمبود ویتامین هایی م ل ویتامین  
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م ل پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، کیوی و   Cم ل مصرف سبزی و ساالد همراه با غذا، میوه های حاوی ویتامین  Cبا مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین 

نابع غذایی خوب  م ل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه ایی ،جعفری،پیازچه، شاهی ، گوجه فرنگی از م Cسبزی های دارای ویتامین 

 هستند.  Cویتامین 

مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می کند. هویج و کدوحلوایی و سبزی های سبز   Cعدد نارنگی ویتامین  2به عنوان م ال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا 

فورکلی به منظور پیشگیری از ابتال به بیماری و  هستند. به  Aتیره م ل اسفناج ، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین 

 واحد میوه توصیه می شود.  2واحد از گروه سبزی ها به جز سبزی های نشاسته ایی و حداقل  3تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه 

عرض خطر ابتال هستند و الزم است برای  سال، مادران باردار و سالمندان و بیمارانی که داروهای کورتنی مصرف می کنند بیشتر در م5کودکان زیر 

 پیشگیری نکات زیر را رعایت نمایند. 

 هر روز سبزی یا ساالد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه استفاده کنند.  -

 از هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود.  -

 ی شود. همراه با غذا توصیه م Cمصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین  -

 از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین اجتناب شود.  -

 استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه م ل حبوبات یا تخم مرس حائز اهمیت است.  -
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ریز مغذی م ل حبوبات به عنوان جایگزین   2کمبود ریز مغذی هایی م ل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند. از منابع غذایی این  -

 مناسب گوشت ، شیر و لبنیات و سبزی های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده شود. 

 از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده )م ل تخم مرس عسلی و نیمرو ، کباب هایی که مغز پخت نشده اند )خودداری شود.   - 

 ان هایی که از نظر بهداشتی مورد افمینان نیستند خوداری شود. از خوردن غذا و مایعات در مک  -

 در صورتی که عالئم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی م ل سوپ و آش همراه با آب لیموی تازه و مایعات گرم استفاده کنید.   -

 استفاده کنید.  هستند در رژیم غذایی روزانه خود Cاز جوانه ها گندم ، ماش و شبدر که حاوی ویتامین  - 

 از میوه های حاوی آنتی اکسیدان فصل م ل انار ، پرتقال های تو سرخ ، گریپ فروت و ... استفاده کنید.  -  

ذایی روزانه  به خافر داشته باشید رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه و حصول افمینان از دریافت کافی ریز مغذی ها و پروتئین از برنامه غ

 همی در پیشگیری از ابتال به بیماری ها از جمله ویروس کرونا دارد. نقش م

 

 نقش تغذیه در سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از بیماری های ویروسی 

بازگشت  سیستم ایمنی مجموعه ای از سلول ها و ارگان هایی است که باعث حفاظت بدن از بیماری می شود و در صورت بروز بیماری باعث بهبودی و 

بین   سالمتی می شود. وظیفه اصلی سیستم ایمنی تخریب پاتوژن ها مانند باکتری ها، ویروس ها و انگل ها می باشد. نقش دیگر سیستم ایمنی در از

 .بردن سلول های آسیب دیده و یا غیرفبیعی می باشد
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اما در بعضی مواقع که با پاتوژن ها مواجه می شود، فعالیت خود را به   در بیش تر اوقات، سیستم ایمنی به فور غیر آشکار فعالیت خود را انجام می دهد

د می شود  فور آشکار و قابل توجه نشان می دهد. به عنوان م ال تب، سردرد، گلودرد و درد عضالنی از عالیم آنفلوانزا می باشد که توسط ویروس ایجا

 .اید در برابر آن مقابله کندو ممکن است تا چند هفته فرد را درگیر کند که سیستم ایمنی ب

روز  یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر عملکرد سیستم ایمنی، تغذیه می باشد به فوری که سوءتغذیه باعث کاهش فعالیت ایمنی بدن و در نتیجه ب

 .می شود بیماری ها می شود وابتال به بیماری نیز باعث کاهش دریافت موادغذایی و در نتیجه بدترشدن وضعیت سالمت فرد

ایی تامین  باید توجه شود که انرژی متناسب با نیاز فرد تامین شود. به فور کلی انرژی از فری  کربوهیدرات، پروتئین و چربی های موجود در مواد غذ

فعالیت سیستم    می شود. در مصرف کربوهیدرات باید اصل تعادل رعایت شود چرا که دریافت کم و یا زیاد کربوهیدرات، هر دو باعث کاهش میزان

ایمنی می شود. هم چنین باید به دریافت پروتئین توجه شود چرا که کاهش مصرف آن باعث کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن می شود. مصرف خیلی  

فت شود زیرا این نوع  )روغن سویا، روغن کانوال، ماهی و ...( دریا 3زیاد چربی نتیجه منفی بر عملکرد سیستم ایمنی دارد. بهتر است منابع غذایی امگا

 .از اسید چرب باعث افزایش سطح ایمنی می شوند و خاصیت ضدالتهابی دارند

و عناصر روی و سلنیوم در فعالیت لنفوسیت ها، تولید آنتی بادی ها و تنظیم سیستم ایمنی نقش دارند. مصرف منابع   A  ،D  ،E ،B   ،C ویتامین های

ها برای تقویت سیستم ایمنی باید در نظر گرفته شود. اسید آمینه آرژنین نیز با تاثیر مستقیم روی تک یر سلول  غذایی آن ها و یا مکمل این ویتامین 

 .های سیستم ایمنی در تقویت این سیستم نقش دارد. مطالعات مختلف حاکی از آن است که پروبیوتیک ها نیز در تقویت سیستم ایمنی نقش دارند
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 : مفیدترین مواد غذایی در تقویت سیستم ایمنیفهرستی از   

  هستند. )توصیه می شود ویتامین C فروت، پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، لیمو ترش، نارنگی یافا میوه های زمستانی و سرشار از ویتامینگریپ     

c )ازمنابع غذایی تامین گردد ونه مکمل 

 )ساز ویتامینای قرمز همچنین از منابع غنی بتاکاروتن )پیشدارد. فلفل دلمه  C گرم مرکبات ویتامینای قرمز، دو برابر هر هر گرم فلفل دلمه      

Aاست.. 

اکسیدان و فیبر، بروکلی  به همراه میزان زیادی آنتی  E و ویتامین C ، ویتامینA و مواد معدنی است. ویتامین کلم بروکلی سرشار از انواع ویتامین      

 توانید به برنامه غذایی خود اضافه کنید ترین سبزیجاتی تبدیل کرده است که میم را به یکی از سال

تواند به کاهش التهاب کمک  روند. زنجبیل می زنجبیل یکی دیگر از گیاهانی است که خیلی از افراد هنگام سرماخوردگی و آنفوالنزا به سراس آن می      

 .ئم التهابی بیماری شودکند و با این کار باعث کاهش گلودرد و دیگر عال

کلید سیستم ایمنی سالم است. این   E گیرد. ویتامینقرار می  C بعد از ویتامین E وقتی قرار به مبارزه و جلوگیری از سرماخوردگی باشد، ویتامین     

مغزهایی مانند بادام شیرین، سرشار از ویتامین و  های قابل حل در چربی است؛ به این معنی که برای جذب نیاز به چربی دارد. ویتامین جزو ویتامین 

 .های مفید هستندچربی 

 . لبنیات از جمله شیر و ماست سرشار از روی و پروتئین هستند و در تقویت سیستم ایمنی بسیار موثر هستند     

 



64 | P a g e  

   19تغذیه طب سنتی در بیماری کووید 

 ایرانی بر اساس بهداشت، پزشکی رایج و آموزه های فب 

  برای تامین چند هدف، از جمله افزایش مقاومت سد مخافی راه های تنفسی، تقویت ریه، قلب و سیستم عصبی، بهبود ایمنی عمومی بدن و افزایش

اند سودمند  روانی در برابر بیم و هراس ابتال به ویروس کرونا، توصیه های ساده و ارزان و در درسترس زیر در کنار پرهیزها می تو-تاب آوری زیستی

 .باشد

د به حفظ  الزم نیست همه افراد، همه این موارد را توام رعایت یا اجرا کنند، بلکه به فراخور حال و بسته به شرایط، منتخبی از توصیه ها می توان

 :سالمتی و تقویت عمومی و افزایش نشاط کمک کند 

 

 توصیه های عمومی
تمییز نگه داشتن بینی کمک می کند با کاهش حجم و تعداد ویروس احتمالی در مسیرهای  شستشوی مکرر دست و عالوه بر آن، صورت و  •

بار استنشاق آب   3تا  2تنفسی، امکان مقابله بدن با عامل بیماری زا را افزایش دهد. چنانچه فرد دچار التهاب مجاری تنفسی و سینوسها نباشد، روزی  

 .ولرم از داخل بینی نیز توصیه می شود

 ای دارویی خوراکیتوصیه ه

 .مصرف مختصری سیاهدانه، م ال همراه با پنیر صبحانه مفید است •
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 :بجای آب، خیسانده تخم بالنگو و بارهنگ در آب و گالب با کمی زعفران میل کنید •

o  آب سه چهارم لیوان 

o  گالب یک چهارم لیوان 

o  تخم بالنگو یک قاش  چای خوری 

o  تخم بارهنگ یک قاش  چای خوری 

فه کنید  ین اجزا را مخلوط کنید و هم بزنید، نیم ساعت صبر کنید تا بالنگو و بارهنگ خوب لعاب بدهند، بعد سر قاش  چای خوری زعفران ساییده اضاا

فبیعی نیز مفید   و دوباره هم بزنید. سپس آن را آرام آرام بنوشید. این مقدار دو تا سه بار در روز برای بزرگساالن قابل تکرار است ) افزودن کمی عسل

 )است

 .استفاده از پوست پرتقال به صورت مربا، دمکرده، مرصع پلو یا به صورت تازه می تواند مفید باشد •

 :در فول روز دمنوشی از آویشن و شیرین بیان با عناب میل کنید •

o  قاش  غذاخوری پر  1برگ آویشن 

o  قاش  چای خوری  1پودر ریشه شیرین بیان 

o  عدد 5چنگال زده )سوراخ شده( عناب 



66 | P a g e  

 .همه را در یک قوری چینی ریخته و یک لیوان آبجوش روی آن بریزید. یک ربع با حرارت مالیم دم کنید، سپس صاف کنید و گرم بنوشید

 .این دستور دو بار در روز برای بزرگساالن قابل تکرار است

 .هفته توصیه نمی شود 4تا  3از  برای کسانی که فشارخون باال دارند مصرف شیرین بیان بیش -

سال   2ساله مجاز است. برای کودکان زیر  7تا   2سالگی به باال و با یک سوم تا یک چهارم مقدار برای کودکان  7مقادیر باال با نصف مقدار از سن  -

 .از هر کدام دو تا چهار قاش  غذاخوری در روز مناسب است

 

رویال با کیفیت در حد روزانه یک تا دو قاش  چایخوری برای افراد سالم و در بیماران حسب نظر پزشک  مصرف مختصری ترکیب عسل و ژل  •

 .معالج و رعایت شرایط مصرف این مواد، می تواند مفید باشد

رخی بیماری ها در منابع ( از گذشته دور برای پیشگیری از ابتالی به ب1:1:2مصرف ترکیبی از پودر شیرین بیان و رازیانه و شکر سرخ به نسبت ) •

 .فب ایرانی و نیز برخی آموزه های اسالمی توصیه شده است

 

 موضعی  یتوصیه ها
 .استفاده از روغن سیاهدانه به صورت موضعی در داخل بینی نیز می تواند کمک کننده باشد •

 استفاده از بخورهای گیاهی مانند بخور بابونه یا مرزنجوش یا اسطوخودوس  •
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 های بوئیدنی توصیه 
 برای کاهش اضطراب، ضمن انجام دم و بازدم عمی ، بوهای خنک مقوی قلب و مغز مانند بوی فبیعی پرتقال، به، لیمو، گالب، خیار بسیار مفید •

 .است

 

 :محدودیت های غذایی

همیشگی هر فرد، با تقویت سیستم ایمنی  روزه داری فبی، به معنای کاهش حجم و کالری غذایی دریافتی در حد بیست درصد کمتر از وضعیت  •

 ل پاتوژن( و کاهش التهاب می تواند منجر به بهبود عملکرد دستگاه مبارزه بدن با عوامل بیماری زای بیرونی شود )تقویت اتوفاژی بدن در مقابل عوام

 .ا مانند آجیل شور یا خیارشور پرهیز کنیدمصرف ترشی ها را محدود کنید و از ادویه بسیار تند و تیز م ل فلفل قرمز و خردل و شوری ه •

 .مصرف ماست، گوجه، موز، غذاهای خمیری و ثقیل را محدود کنید •

 

 توصیه های تغذیه ای
خورش های آب دار همراه با سبزی های تازه، آلو بخارا و زرشک میل کنید. خورش کدو، خورش لوبیاسبز، خورش بامیه و کدوحلوایی آب پز   •

 .مفید است
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نیز   دامه فهرستی از مواد غذایی موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن که هر کدام می تواند به نوعی به صورت روزمره در سبد غذایی ما قرار گیرنددر ا

ا آرامش میل  بمعرفی می شود، عزیزان هموفن می توانند هر دو یا چند مورد از این مواد را با هم ترکیب کرده و یک غذا یا نوشیدنی لذیذ تهیه نموده و 

 :نمایند

 :سبزیجات و تره بار

 ریحان .1 

 نعناع  .2

 پونه  .3

 لوبیا سبز  .4

 کدو حلوایی  .5

 کدو سبز  .6

 چغندر .7 

 زردک  .8

 هویج  .9

 )قنویت )کلم قمری .10

 کرفس  .11
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 :ادویه و گیاهان دارویی 

 آویشن  .1 

 دارچین  .2

 سیاهدانه  .3

 . مرزنجوش 5زردچوبه .4

 چای کوهی  .6

 گاوزبانگل  .7

 بابونه .8

 بادرنجبویه  .9

 زعفران  .10

 زنجبیل که می توان با لیمو و عسل دم کرد و نوشید .11

 هل  .12

 رز ماری  .13

 میخک .14
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 :میوه ها و فرآورده های میوه ای

 )انجیر )خیسانده با آب و گالب .1 

 انار و آب انار و رب انار  .2

 شیره انگور  .3

 آنآناناس و کمپوت و آب  .4

 برگه زردآلو به صورت خیسانده  .5

 لیمو ترش  .6

 زرشک  .7

 )سیب )میوه، آب آن، فالوده، مربا .8

 عناب  .9

 پرتقال، گریپ فروت، نارنج، لیمو شیرین  .10

  

 

   استرس و بحران

بینی است، یا مسئولیت  مان غیرقابل پیش برایاغلب اوقات همه ما وقتی با تغییر بزرگی روبرو می شویم، یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع  

 سنگینی بر عهده داریم دچار استرس می شویم. 
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آید.  وقتی احساس می کنیم شرایط  استرس گاهی نتیجه یک اتفاق مهم و غیرمعمول است و گاهی هم به دلیل انباشته شدن فشارهای کوچک پیش می  

 نیستیم و فشار روی ما بسیار زیاد است، ممکن است در بحران باشیم.   برای ما غیرقابل تحمل شده، قادر به مدیریت اوضاع

ناگوار واکنش می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی،    هریک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث 

ای روانی رفتاری مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و  آید و گاهی نشانه هخوابی پیش می احساس خستگی، کاهش اشتها، بی 

 شدن، یا خشم تجربه می شود.  شوکه 

تاثیر  آوری به این معنی نیست که تحت آوری گفته می شود. تاب تاب  "ها و حوادث سخت کنار بیاییم، اصطالحاآنچه که به ما کمک می کند با استرس 

 حفظ کنیم. مان را مشکالت قرار نمی گیریم و ناراحت نمی شویم، بلکه تعیین می کند چطور با مشکالت کنار بیاییم، از آنها گذر کنیم و سالمت روان 

 

 در شرایط پراسترس و بحرانی چه کنیم؟ 
  های افراد به این گونه حوادث فبیعی است. به همین دلیل به خودتان یا  های غیر فبیعی و غیر منتظره ، اک را واکنش   در هنگام حوادث و بحران

 دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو و یا غیرفبیعی بودن نزنید. 

  خبار را چک کنید. خواندن اخبار یک یا دوبار در روز استرس کمتری  هایی که استرس شما را زیاد می کند دوری کنید. برای م ال کمتر ا از موقعیت

 تنش دوری کنید. دارد تا اینکه تمام فول روز اخبار را ببینید یا بشنوید.  از جمع های پر 

 ز بیان آنها خجالت نکشید  زمان هایی را با دوستان و خانواده خود بگذرانید و با آنها صحبت کنید. در مورد نگرانی ها و حس هایتان حرف بزنید و ا

 اجازه بروز احساساتی مانند گریه و خشم را به خود و دیگران بدهید. 
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  ها و فکرهای خود نجنگید، تغییر حال شما در هر لحظه فبیعی است و برای حل و فصل آن نیاز به زمان هست. با احساس 

   خود را حفظ کنید و روی چیزهایی که کنترل دارید تمرکز کنید. تالش  بپذیرید همه چیز در کنترل شما نیست. سعی کنید برنامه و زندگی عادی

 انداز وسیع تری تجزیه و تحلیل کنید.  ها را با چشم کنید اتفاق 

  بخش است را در برنامه روزانه بگنجانید. برای م ال موسیقی گوش  دور از فضای مجازی بگذارنید و کارهایی که برای شما آرام ساعت هایی را به

 کتاب بخوانید، یا فیلمی که دوست دارید ببینید.  کنید، 

  .در شرایط بحرانی و وقتی شرایط دایم در حال تغییر است تصمیم مهمی نگیرید و تغییر بزرگ در زندگی خود ایجاد نکنید 

  .به اندازه کافی استراحت کنید، خواب خوب و کافی کمک می کند که توان خود را بازیابی کنید 

 روی کنید. مکان ورزش منظم ندارید، تحرک بیشتری داشته باشید و حداقل بیست دقیقه در روز پیاده اگر او  ورزش کنید 

  سازی استفاده کنید. در مواقع استرس نفس های عمی  بکشیدهای آراماز روش. 

  .در حضور کودکان در مورد اخبار بد صحبت نکنید 

   های منفی استفاده نکنید. سرکوب حساز دارو بدون تجویز پزشک، مواد یا الکل برای 

 ها و شرایط خود ندارید، به پزشک، در صورتی که احساس کردید برای چند روز متوالی نمی توانید کارهای روزمره را انجام دهید یا کنترل بر حس

 .پزشک یا روانشناس مراجعه کنیدروان 

 ه مراکز خدمات جامع سالمت، درمانگاه ها، بیمارستان ها و یا هرمرکز درمانی  درصورت نیاز به کمک های پزشکی ، روانپزشکی و یا روانشناسی، ب

 که در دسترس شماست مراجعه کنید.  
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 سوگ و کمک به فرد سوگوار 

تواند مرگ عزیزان، بیماری، قطع یک رابطه مهم یا هر چیز دیگری که  این ازدست دادن می  . سوگ یک پاسخ فبیعی به فقدان و از دست دادن است

کند. در سوگ ممکن است هر نوعی از عوافف را تجربه کنیم و هیچ حسی درست یا نادرست  برای ما مهم است باشد. هر فردی سوگ را متفاوت تجربه می

تر حس های خود را نشان شم، یا احساس رهایی معموال در سوگ تجربه می شوند. برخی افراد راحت نیست. غمگینی، شوک، انکار یا عدم باور، گیجی، خ 

خواهند در تنهایی مراحل سوگ را بگذراند. مدت سوگ برای هر فرد متفاوت است و به مسائل کنند اما برخی دیگر میدهند و با دیگران صحبت میمی

ها زمان نیاز  توان گفت سوگ مدتت رفته، شرایط مرگ فرد، و میزان زمان انتظار برای مرگ بستگی دارد. میمختلفی مانند نوع رابطه با فردی که از دس

 دارد تا به پایان برسد ولی قاعده کلی ندارد. 

 

 مراحل سوگ 

شکل خاص خودش تجربه می کند و   حال هر فردی سوگ را بهگذرانیم. با اینمعموال برای کنار آمدن با فقدان و در فی سوگواری مراحل مختلفی را می

 این مراحل در همه یکسان نیست. 

  درست نیست!"، "چطور اتفاق افتاد؟"کند کند و فکر میانکار: در این مرحله فرد سوگوار ازدست دادن را باور نمی" 

 عادالنه نیست؟این   "، "چرا من؟"کند و خشمگین است  خشم: در این مرحله فرد خود یا دیگران را سرزنش می" 

 اگر فقط بیشترکار کرده بودم "چانه زدن: احساس گناه اغلب همراه با سوالی مانند" 

  .همه چیز بد هست؟ "افسردگی: احساس خستگی، ناامیدی، و درماندگی" 
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  .پذیرش: به این معنی نیست که فرد از شرایط راضی است بلکه غیرقابل برگشت بودن آنچه از دست رفته را می پذیرد  

 

 چگونه در سوگ از خود مراقبت کنیم؟
 کنار آمدن با فقدان همواره سخت است اما بعضی کارها به سازگاری بهتر ما و رسیدن به پذیرش کمک می کند. 

 کنند تا سوگ  مراحل سوگ را بشناسید. بدانید این مراحل به ترتیب فی نمی شوند و اک را افراد بارها رفت و برگشت حس های مختلف را تجربه می

 به اتمام برسد. 

 های کوچک و قابل دستیابی تعیین کنید و سعی کنید برنامه روزمره خود را حفظ کنید. برای خود هدف 

   با وجود میل به تنهایی سعی کنید در جمع شرکت کنید و با دوستان و    .کننده استدوستان در حل و فصل سوگ بسیار کمک حمایت خانواده و

 خانواده وقت بگذرانید. 

  .با افرافیان حرف بزنید، از حس هایتان بگویید و بگذارید بدانند چه چیزی به شما کمک می کند 

 ل حاضر با فقدانی کنار آمدند صحبت کنید و از حمایت های آنها استفاده کنید. با افرادی که تجربه فقدان دارند یا در حا 

  .مراقب سالمتی خود باشید. خواب کافی داشته باشید، تغذیه سالم داشته باشید، از مصرف الکل و مواد برای سرکوب حس های منفی پرهیز کنید 

 د از مشاور، روانشناس، یا روانپزشک کمک بگیرید.  کنناگر احساس نیاز می کنید یا اگر افرافیان به شما توصیه می 
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 چگونه به فرد سوگوار کمک کنیم؟
تر از چیزی که دانیم به فرد عزادار چه بگوییم و چگونه او را آرام کنیم و ممکن است از مواجهه با فرد سوگوار اجتناب کنیم. اما مهمبسیاری از ما نمی 

 .گوییم، حضور و حمایت ماستمی

 نیازی نیست برای هر چیزی توصیه و پاسخی داشته باشید. گوش    .ها زمان بگذاریدها سوال کنید و برای شنیدن و فهمیدن آنهای آناس از احس

 دادن به آنچه فرد سوگوار مایل است صحبت کند مهم است. بسیاری از افراد سوگوار از صحبت در مورد خافرات فرد متوفی استقبال می کنند. 

 ای کافی و زمانی برای تنها بودن نیز بدهید. از فرد سوگوار بپرسید چه زمانی ترجیح می دهد تنها باشد یا در کنارش باشید. به آنها فض 

   های شما را به خود اختصاص دهد. ی مکالمه ها حرف بزنید. فقدان و سوگ نباید همه از روزمرگی 

  اهی آماده کردن یک وعده غذا، خرید کردن یا حتی قدم زدن برای فرد اندوهگین  شان کنید. گتوانید کمک ها بپرسید که چگونه میاز آن

 .بخش استتسکین 

  تخصصی بهره   هایدرمان  ها واگر پس از مدتی بهبودی حاصل نشد، یا نشانه ای فرد بسیار شدید بود. فرد سوگوار را تشوی  کنید تا از حمایت

 .ببرد

 ها و یا هرمرکز درمانی درصورت نیاز به کمک های پزشکی، روانپزشکی و یا روانشناسی، به مراکز خدمات جامع سالمت، درمانگاه ها، بیمارستان

 که در دسترس شماست مراجعه کنید.  
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   روستایی -شهری و روستایی   –خدمات جامع سالمت شهری   منتخب  رست مراکزفه

 تلفن مرکز  نشانی مرکز نام مرکز منتخب شهرستان  ردیف 

1 
 کرج 

 شییهری   سییالمیت  جیامع  خیدمیات  مرکز

 شهدای گرمدره
 02636103737 خیابان بهداشت - متری شهدا  12خیابان   - گرمدره 

 شییهری   سییالمیت  جیامع  خیدمیات  مرکز کرج  2

 جواداالئمه)ع(
 02632265796 جنب فرش مشهد  - نرسیده به پل زیر گذر    - خیابان شهید بهشتی    

شیهید    شیهری سیالمت جامع  خدمات  مرکز کرج  3

 روستا نژاد

خیابان  - خیا بان اصیلی شییخ سیعدی  - شیهرک  شییخ سیعدی  - میدان اسیتاندارد 

 شهید صمد بابایی
02632752131 

شیهید    شیهری سیالمت جامع  خدمات  مرکز کرج  4

 ترکیان
 02634413587 جنب آتش نشانی  - خیابان اول رجایی شهر  

حضرت    شهری  سالمت  جامع  خدمات  مرکز کرج  5

 علی)ع(
 کوچه رسولی - خیابان شیخ احمد کافی   - خیابان چالوس  

02632219382   

02632241065 

شیهید    شیهری سیالمت جامع  خدمات  مرکز کرج  6

 راست روش
 روبروی استخر دانش  - چهارصد دستگاه    - خیابان شهید بهشتی    

0263270011 

02632720221 

شیهید    شیهری سیالمت جامع  خدمات  مرکز کرج  7

 اسکندری
 02632304436 خیابان شهید اسکندری - کالک نو    

  –  شییهری  سییالمیت  جیامع  خیدمیات  مرکز کرج  8

 شبانه روزی سیرا  روستایی
 02635240198 مرکز شهری روستایی شهید عسگری )سیرا( - جاده چالوس   35کیلومتر 

مرکز خیدمیات جیامع سییالمیت روسییتیایی     کرج  9

 شبانه روزی نساء
 02635262230 مرکز روستایی شبانه روزی شهید آقاخانی )نسا(  - جاده چالوس   64کیلومتر 
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 مرکز خیدمیات جیامع سییالمیت شییهری  کرج  10

 شهدای ولد آباد بزرگ
 02636304222 جنب پارک آزادگان  - بلوار بسیج   - ولد آباد بزرگ  

 مرکز خیدمیات جیامع سییالمیت شییهری  کرج  11

 شهدای کمالشهر
 02634703824 12فجر  - خیابان امام خمینی   - کمالشهر 

شیهید    مرکز خدمات جامع سیالمت شیهری کرج  12

 گروسی ماهدشت

اول کوچه غفوری  - بهشیتی  خیا بان شیهید   - میدان آزادگان  - جاده ماهدشیت  

 42پال ک   
02637302688 

 –مرکز خدمات جامع سالمت شهری   کرج  13

 روستایی حضرت علی اصغر )ع(

نبش   -میدان ولیعصر )عج(    -  13بوستان    - باغستان غربی    -بلوار باغستان  

 بلوار شبنم
02634304800 

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری کرج  14

 شهدای حصارک
 02634565667 جنب پمپ گاز  -میدان شهرداری    -باال  حصارک  

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری کرج  15

 شهدای آق تپه 

ابتدای خیابان ولیعصر  - خیابان پنجم شرقی آق تپه   -بلوار ارم    -مهرشهر  

 )عج(
02633309001 

 02636665264 جنب پارک   -الله غربی    -ارم  بلوار   -بلوار مپنا    - شهرک ارم  مرکز خدمات جامع سالمت شهری ارم  فردیس 16

17 
 فردیس

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری

 شهدای مشکین دشت
 02636203030 پشت مخابرات   - خیابان پاسگاه   - خیابان شهید هدایتکار    -مشکین دشت  

18 
 فردیس

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری

 شهدای فردیس 
 02636548326 نبش خیابان امام رضا  -روبروی کتابخانه عالمه امینی    -کانال غربی    

19 
 ساوجبالس

شهید   مرکز خدمات جامع سالمت شهری

 نژاد فالح 
 خیابان بهمن   - خیابان جالل آل احمد   - هشتگرد    –ساوجبالس  

02644223290 

02644210003 

20 
 ساوجبالس

 –  شهری  سالمت  جامع   خدمات  مرکز 

 شبانه روزی ابن سینا    روستایی
 02644562845   8گلستان  -چهارباس  –علیخان سلطانی   - هشتگرد   - جاده کرج  
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21 

 ساوجبالس

 –  شهری  سالمت  جامع   خدمات  مرکز 

شبانه روزی شهید محمدرضا   روستایی

 گلباز

مرکز   -بلوار شریعتی    - قلعه چندار    -خروجی کردان    -اتوبان کرج قزوین  

 سالمت شهید محمدرضا گلباز)کوهسار(خدمات جامع  

02644327884 - 

02644327885 

22 
 ساوجبالس

 مرکز خدمات جامع سالمت شهری

 ولیعصر)عج( 
 02644263236 6روبروی اسکان  - خیابان اسکان    - شهرجدید هشتگرد  

23 
 نظرآباد 

امام  مرکز خدمات جامع سالمت شهری

 علی )ع( 
 02645352255 51بهارستان    -علی آباد    -نظرآباد  

24 
 فالقان

 –مرکز خدمات جامع سالمت شهری  

 شبانه روزی شهید البرزی  روستایی
 02644722525 جنب فرمانداری   - شهرک سازی   - فالقان  

25 
 اشتهارد 

 –مرکز خدمات جامع سالمت شهری  

 شهید مال حسنی   روستایی
 02637722739 جنب بانک ملی   -خیابان آیت اهلل خامنه ای    - اشتهارد  

 

   روش های غربالگری

 :عالمتی خود ارزیابی
  به و یکبار حداقل اقدام  این. است و پیگیری  ثبت ( توسط عموم مردم قابل /https://salamat.gov.ir ) سالمت درگاه  کمک با ارزیابی  این .1

 .شود  انجام  تواندمی فرد توسط ( یکبار روز هر تواتر)

 .شوندمی ارزیابی  روزانه تماس،   آخرین از بعد روز 14 تا تماس  زمان اولین  از مبتال بیماران با تماس در افراد .2
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  توصیه نباشند،  تماس  در رجوع ارباب تعداد زیاد با و نبوده  تجمع محل در که شرفی به  و  خاص شرایط در....  و کارخانجات و ادارات کارکنان .3

 .استفاده کنند خودارزیابی روش از روزانه ارزیابی برای شودمی

 

 غربالگری فعال عالمتی:
  تواتر با و زمانی بازه  یک در راکه درمان سرپایی دریافت کرده اند   19-فرد مبتال به کووید  ، دیده  آموزش فرد یک یا  درمانی بهداشتی کارکنان .1

 . دنکنمی پیگیریبصورت تلفنی  ( ، پس از شروع درمان 14-5-4-3-2-1مشخآ )روزهای  زمانی

 زمانی  تواتر  با و زمانی بازه  یک در را  19-دیده، افراد در تماس نزدیک با فرد مبتال به کووید  آموزش فرد یک یا  درمانی بهداشتی کارکنان .2

 کنند. می سوال را بصورت تلفنی عالئم بیماری ( ، 14-10-7-5- 3-1مشخآ )روزهای 

 

تماس حاصل   190 –  4030سامانه های افالعاتی  باو راه های پیشگیری از آن  19-جهت دریافت افالعات بیشتر در زمینه بیماری کووید نکته: 

 تماس بگیرید.   115حال عمومی بد با سامانه داشتن در صورت  و دئیفرما

 

 کار  محیط در  کرونا ویروس  کنترل  و پیشگیری راهنمای
 

 خصوص  این در راهنمایی تدوین به اقدام  شاغلین  سالمت حفظ  و  خود وظایف  راستای در کار و محیط سالمت مرکز
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  بهداشت مرکز و کارگری خانه بهداشت بهگر،  ایستگاه ) ای حرفه بهداشت تشکیالت دارای صنایع از اعم ها کارگاه  کلیه در  آن اجرای که است نموده 

 . باشد می الزامی کارگران و  صنایع صاحبان کارفرمایان،  برای( کار

 

 ها( کارگاه رستوران)  غذایی مواد توزیع و نگهداری بخش برای  ها توصیه
 محل در کافی تعداد به تنفسی بیماریهای انتقال از پیشگیری  آموزشی تابلوهای  نصب ❖

 بهداشتی  های  سرویس  و موادغذایی سرو محل در کافی تعداد به تنفسی  بیماریهای انتقال از  پیشگیری  برای ها دست  شستن  دستورعمل نصب ❖

 محل در  الزم و کافی مقدار به نظافت تجهیزات و امکانات گندزدا،  شوینده،  مواد وجود ❖

 بهداشتی  های سرویس و  رستوران و آشپزخانه در مناسب تهویه سیستم و هواکش از استفاده  ❖

 تنفسی  بیماریهای به مشکوک و بیمار پرسنل فعالیت ادامه از ممانعت ❖

 هنگام نظافت در کار لباس  و چکمه دستکش،  ماسک،  از استفاده  و نظافت مسئول عنوان به مخصوص پرسنل از استفاده  ❖

  سالن راهروها،  ها،  مانند کف اتاق سطوح سایر و مستمر صورت به بهداشتی های سرویس و ها پله نرده  در،  های دستگیره  گندزدایی و نظافت ❖

 ....و تولید بخش های

 جمله آبخوری  از دیگر  های مکان وسایل از بهداشتی  های سرویس گندزدایی و نظافت وسائل ها،   دستمال سطل جداسازی ❖

  دار درب های سطل  و پالستیکی محکم های کیسه در نظافت مصرف بار یک  وسایل همچنین و شده  استفاده  های کاغذی دستمال آوری جمع ❖

 شیفت  همان نظافت مسئول توسط  کاری نوبت هر آخر در آنها دفع و پدالی
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 پرسنل  و مقیم فرد هر  برای بهداشتی استفاده  مورد لوازم کلیه بودن مجزا ❖

 نمازخانه در شخصی سجاده  و مهر نماز،  چادر از استفاده  ❖

 بهداشتی  های سرویس  مستمر گندزدایی و نظافت شستشو،  ❖

 مرتب  فور به شیفت هر از  بعد بهداشتی ی ها  سرویس  سطوح تمام گندزدائی و شستشو نظافت،  ❖

 بهداشتی  های سرویس محل در دستشوئی مایع با همراه  ظرف حداقل یا  و مایع صابون  کشی لوله  سیستم وجود ❖

 جانبی  های محل یا و آشپزخانه های قسمت کلیه مستمر گندزدایی و شستشو ❖

 پرسنل   سایر و  آشپزخانه پرسنل به الزم های آموزش ❖

 پرسنل  سایر و آشپزخانه پرسنل  به ویروس انتقال از پیشگیری برای ها دست شستن نحوه  آموزش،  ❖

  اینصورت غیر  در یا و  یکبارمصرف های بندی بسته در پذیرایی  سالن و آشپزخانه یا آبدارخانه،  بوفه،  در خوردن آب  و سماق فلفل،  نمک،  سرو ❖

 آنها حاوی  ظروف مناسب گندزدایی

 

 فردی  بهداشت مسایل رعایت

 با ها دست مرتب  و شستن کردن سرفه یا عطسه هنگام کاغذی  دستمال از استفاده  بهداشتی مسایل دلیل به یکدیگر با دادن دست از پرهیز •

 صابون و آب

 .  شود  می توصیه آب  به نیاز بدون الکل پایه با های شوینده  از استفاده  •
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 ها پنجره  امکان  صورت در و درها گذاشتن باز و هواکش از استفاده  •

 

 شاغلین  سالمت از مراقبت و  حفظ در مهم نکات
  عالیم سایر و درد گلو و سلسیوس، سرفه  درجه 38 باالی تب مانند  شاغلین در فصلی های سرماخوردگی شبیه عالئم هرگونه بروز صورت در •

 . گردد ارجاع  الزم های مراقبت و درمان  دوره  فی درمانی جهت بهداشتی مراکز به و نموده  خودداری  کار ادامه از بالفاصله نفس تنگی و تنفسی

 با الزم های هماهنگی الزم است.  بود خواهد  پذیر امکان درمانی  بهداشتی مرکز تائید و سالمت گواهی ارائه با فقط الذکر  فوق افراد  بکار شروع •

  و حقوق بایست می شرایط این در.  شود بینی درمان پیش دوره   انتهای تا وی برای جایگزینی و  شده  فراهم کار از غیبت مدت فول در کارفرما

 .  گردد حفظ خدمت ترک درزمان فرد امنیت شغلی و پرداخت  سازمانی مقررات فب  بیمار فرد کامل مزایای

  تنفسی ماسک  2 ازاء هرشیفت به حداقل  است موظف کارفرما ویروس،  کرونا به افراد این  ابتال  از پیشگیری و شاغلین سالمت حفظ جهت به •

 .  باشند آن می  از استفاده  به ملزم االشاره   فوق افراد و داده  قرار اختیار در مصرف یکبار

  شستشوی به اقدام ومقصد مبداء محل  در خود سیر برگشت  و رفت  هر در هستند بیمار با مستمر تماس در که خودروها رانندگان است الزم •

 .  نمایند گفت،  پیش دستورعمل با مطاب  دست

  خود های پنجره  پرده  و شیشه خودروها پوشش کلیه ویروس کرونا آلودگی بار کاهش و محیطی عوامل  از مراقبت و ویژه   شرایط شدن برفرف تا •

 .  خودروها شوند در  آلودگی سطوح کاهش باعث کار این با و نموده  باز را
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 آموزشی های فعالیت

 درکارگاه ویروس  کرونا شیوع با مقابله جهت در الزم تمهیدات  بکارگیری برای آموزشی و  ای  توصیه  تابلوهای  نصب ▪

 چهره به چهره  یا  گروهی بصورت کارفرمایان و  کارگران برای آموزشی های کالس برگزاری ▪

 کرونا  بیماری منترل چگونگی  خصوص در دهنده  هشدار های پوستر نصب ▪

 فردی بهداشت و ها دست شوی شست نحوه  آموزشی  های  بروشور پخش و تهیه ▪

 

 کلیدی  نکات

o کاغذی های  امحاء دستمال به موظف که شود داده  آموزش کارگران به و شود بینی پیش پدالی  دار درب های سطل ها کارگا در است الزم 

 باشند.  ها  محل این در شده  مصرف

o صورت شیفت  هر آخر محکم در پالستیکی های کیسه در آن تخلیه بوده،و مربوفه بخش در نظافت مسئول افراد توسط  زباله های سطل تخلیه  

 . گردد گندزدائی و  نظافت گفت پیش مقررات فب  وسایل و گرفته

o کرونا بیماری  شیوع خطر ویژه و  شرایط جهت به و بوده  کارگاه  سرپرستان عهده  بر محیطی مراقبت و  کنترل های فعالیت و مراحل انجام صحت  

 .  می باشد االجرا الزم کارفرمایان و ها کارگاه  برای کلیه عادی شرایط  استقرار و بحران  رفع تا  راهنما این در شده   ارائه مراحل کلیه ویروس
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 : گردد رعایت عابربانک از استفاده هنگام در باید که نکاتی
  سیستم از استفاده  به  نیاز تا دهید انجام خودتان گوشی روی بر شده  نصب اپلیکیشلن با را خرید  یا  و پولی های جابجایی کنید سعی االمکان حتی. 1

 . برسانید حداقل به را بانک عابر های

 . ببرید همراه  به مصرف یکبار دستکش عدد یک  حداقل خودتان با حتما  شدید خارج منزل از عابربانک  از پول برداشتن قصد با اگر نیاز،  صورت در.  2

  را مصرف یکبار دستکش دستان از یکی  در ابتدا. نزنید دست چیز  هیچ  به و  کنید عمل کامل  هوشیاری با عابربانک دستگاه  به رسیدن هنگام.  3

 . سازید آماده  را عابربانک کارت دیگر دست با و  بپوشید

  های دکمه پانل از  استفاده  به اقدام دار دستکش دست با و. نمایید دستگاه  خوان کارت محل وارد دستگاه  با دست تماس بدون  و دقت با را کارت.  4

 . نمایید مدنظر مبلغ  و  رمز ورود جهت دستگاه 

  تماس از. بگذارید کیف داخل را پول دار،  دستکش دست با و  بگذارید جیب در را کارت دستکش بدون دست با دستگاه  از کارت شدن خارج از پس.  5

 . کنید خودداری اسکناس با مستقیم

 تماس  است گرفته قرار دستگاه  با تماس در که دستکش رویی قسمت با بدنتان جای هیچ  که کنید خارج  دستتان از فوری  را دستکش نهایت در.  6

 . نکند پیدا

 . بیاندازید( سربسته ترجیحا)  خودتان نزدیک  زباله سطل اولین در را دستکش بالفاصله.  7

 . نمایید استفاده  یکبار فقط مصرف یکبار دستکش هر از.  8
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  دور به کاغذی دستمال یک و کنید دقت  حتما نبود تان همراه  دستکش و کنید استفاده  بانک عابر دستگاه  از که امد پیش  ضروری صورتیکه در.  9

  نزدیک زباله سطل اولین در بالفاصله را کاغذی دستمال سپس و پیدانکند  تماس دستگاه  های  دکمه پانل با شما انگشتان  فوریکه بپیچید انگشتان

 . بیاندازید سربسته( ترجیحا)  خودتان

 . نکنید لمس  را خودتان صورت وجه هیچ  به آن از بعد و دستگاه  از استفاده  فول در.  10

 

 راهنمای مقابله با کرونا در خودرو های درون شهری و برون شهری ، تاکسی

متری از   2تا  1باشد. این ویروس می تواند در فاصله انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از فری  سرفه، عطسه، تخلیه ترشاحات بینی و دهان می 

و فری  سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال ، تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب ها ، میز 

به دست شده و نظایر آن،  بنابراین حائز اهمیت است  صندلی و کلیه وسایلی که به فور عمومی و مشترک استفاده می شود . اسکناس ، وسایل دست 

 پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت خود را با آب و صابون شستشو دهید. 

 

 راهکارهای مقابله با کرونا در تاکسی 

 · برای تماس با دستگیره های تاکسی ، از دستمال کاغذی استفاده نمایید. 

 ه در خودرو پس از هر بار استفاده گندزدایی شود. · وسایل نظافت مورد استفاد
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 · رانندگان حتی االمکان از گرفتن پول نقد خوددرای کرده و پرداخت ها به صورت آنالین، کارت و یا با استفاده از اپ ها صورت گیرد. 

 مراه داشته باشند. · رانندگان، از ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل به ه

 · عدم تماس دست ها با چشم ، دهان و بینی . 

 · عدم استعمال دخانیات به دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به ویروس. 

 ·  شستن مرتب دست ها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل. 

 استفاده از هواکش و باز گذاشتن شیشه خودرو . · 

· استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه کردن )در صورتیکه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده 

 کنید(. 

 

 بهداشت خودرو : 

 · استفاده از هواکش و باز گذاشتن شیشه خودرو . 

رک در تاکسی شامل: درها، دستگیره ها، صندلی ها، کف، گوشی تلفن ، تلمبه گاز، گازوئیل و بنزین وسایل عمومی و نظایر  · سطوح دارای تماس مشت 

 آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. 
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 · نصب ظروف حاوی مواد ضدعفونی کننده دست ها با پایه نگهدارنده در خودرو . 

 اشیاء داخل آن حداقل روزی یک بار. · گندزدایی مستمر خودرو و 

ای · دفع پسماندها از جمله کاغذ ، دستمال باید به شیوه بهداشتی در نایلون یکبار مصرف صورت پذیرد و جمع آوری پسماند های فوق در کیسه ه

 پالستیکی محکم بدون درز و نشت، در آخر هر شیفت کاری انجام شود . 

 زین ها و جایگاه های سوخت، باید فقط توسط متصدیان جایگاه ها، صورت پذیرد. · عملیات سوختگیری خودرو در پمپ بن

 

 سطوح زیر در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند: 

 نشیمن صندلی  .1

 دسته های صندلی  .2

 پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی(  .3

 قفل کمربندهای ایمنی  .4

 چراس ها  .5

 دیواره و پنجره ها  .6

 طوح با ماده گندزدا مطمئن شوید. از تماس کافی س
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 شستشوی سطوح با آب و خشک نمودن آن و دور ریختن کلیه دستمال های مورد استفاده در کیسه زباله

 دور ریختن دستکش ها در کیسه زباله 

 بعد از اتمام کار بالفاصله دست ها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفونی کننده بر پایه الکل تمیز کنید. 

 

 نکات مهم:

 . هنگام گندزدایی و نظافت ، خودرو باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد

 ساعت کاهش می یابد(.  24محلول های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشت 

ماسک( و شستشو و   2شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک یکبار مصرف در فول شیفت )به ازاء هر شیفت حداقل امکانات الزم برای 

 گندزدایی روزانه لباس کار برای نظافت باید فراهم شود. 

 در فول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و ماسک آسیب نبیند و در صورت صدمه آنرا تعویض نمایید. 

 ز یک نقطه آغاز و در فرف یا نقطه مقابل به پایان برسانید ) تِی را به صورت مارپیچ حرکت دهید(.نظافت را ا

 پس از استفاده از پارچه ها، دستمال نظافت ، می بایست در آب داس شسته شود. 

 در هنگام گندزدایی احتیاط های الزم
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 )کرونا( در مساجد و اماکن مذهبی 19و کووید توصیه های بهداشتی جهت پیشگیری از ابتال به بیماری های تنفسی  

 تمامی نمازگزاران و عالقمندان به شرکت در مراسم می بایست از چادر، عبا، جانماز، مهر و سجاده شخصی استفاده نمایند.  -

 . ثانیه قبل و بعد از ورود به اماکن مذهبی انجام شود 20شستن مرتب دست ها با آب و صابون مایع به مدت حداقل  -

 هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده کنند و درصورتی که دستمال در اختیار ندارند از آرنج خود استفاده کنند.   -

 هنگام سالم و احوالپرسی از دست دادن و روبوسی خودداری نمایند.  -

 ی برگزار شود. بهتر است به منظور پیشگیری از انتشار بیماری، تجمعات به حداقل برسد و مراسم دعا انفراد -

جابجا  در زمان تجمع برای نماز جماعت به منظور ادای فریضه، درصورت نداشتن سیستم تهویه مطبوع با باز کردن پنجره ها، هوای محل با هوای تازه  -

 شود. 

 جهت پذیرایی از شرکت کنندگان در مساجد و مجالس از لیوان و ظروف یکبار مصرف استفاده نمایند.  -

 ها از قند، نمک، شیرینی و . . . بسته بندی شده تک نفره استفاده شود. در پذیرایی  -

 بهتر است افراد سالمند و دارای بیماری های قلبی و تنفسی و بیماری های مزمن کمتر از خانه خارج شوند.  -

 از فعالیت پرسنل اداری، خدماتی و خدام مشکوک به بیماری تنفسی و یا آنفلوانزا خودداری شود.  -
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. . با   طوح وسایل عمومی مانند ضریح مقدس، درب ها، دستگیره درها، میز و صندلی، شیرآالت، نرده پله ها، تجهیزات آشپزخانه و یا آبدارخانه و . س -

 قسمت آب سرد( نظافت، شستشو و ضدعفونی شود.  49درصد به اضافه  5استفاده از محلول وایتکس یک دهم درصد )یک قسمت آب ژاول )وایتکس( 

های بهداشتی، دستشویی و وضوخانه به فور مستمر با مواد شوینده و ضدعفونی کننده با محلول وایتکس نیم درصد  )یک قسمت آب ژاول  سرویس -

 قسمت آب سرد( نظافت، شستشو و ضدعفونی شود.  9درصد به اضافه  5)وایتکس( 

 رسانی در معرض دید عموم نصب شود. پوستر های  آموزشی تهیه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهت افالع  -

 حیاط امکنه پس از پایان هر نوبت کاری پرسنل نظافت شود.  -

 سیستم لوله کشی صابون مایع و یا حداقل ظرف همراه با مایع دستشویی در محل سرویس های بهداشتی وجود داشته باشد.  -

 خودداری کرده و آنها در سطل های زباله دردار مجهز به کیسه زباله بیاندازند. از انداختن دستمال کاغذی در محوفه مسجد و اماکن مذهبی  -

دستمال کاغذی های استفاده شده و همچنین وسایل یک بار مصرف نظافت در کیسه های پالستیکی محکم و سطل های دردار پدالی در آخر هر   -

 نوبت کاری توسط مسئول نظافت همان شیفت جمع آوری شود. 

 زم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و پرسنل مجزا باشد. کلیه لوا -

 جعبه کمک های اولیه با لوازم مناسب و قابل دسترس در محل وجود داشته باشد.  -
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 نکات مهم در زمان نظافت و گندزدایی 

 گندزدایی در پایان هر شیفت کار و در میانه شیفت انجام گردد. ✓

مل : میله های افقی و عمودی، دستگیره ها، پشتی صندلی ها و وسایل حمل ونقل عمومی با کمک مواد  نظافت سطوح دارای تماس مشترک شا ✓

 شوینده و سپس توسط ماده گندزدای مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیوم و با کمک دستمال تمیز دیگری گند زدایی انجام گردد.

بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و هواکش جهت تهویه بهتر هوا نیز روشن   هنگام گند زدایی و نظافت، کارگاه باید خالی از کارگران ✓

 باشد . 

 دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختالفی بین شوینده و گندزدا انجام گیرد .  ✓

 محلول گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود .  ✓

 معمولی تهیه گردد . گندزدا باید با آب سرد یا   ✓

فرد / افراد مسئول نظافت در هنگام نظافت باید ازوسایل حفاظت فردی شامل ماسک، دستکش، و لباس کار مناسب و مقاوم در برابرخوردگی   ✓

 آب ژاول استفاده نمایند . 

کرد تا انتشارترکیبات کلر در فضای   الزم است در حین کار با ترکیبات گندزدای پایه کلره از جریان مناسب هوا در محل گندزدائی استفاده  ✓

 بسته باعث مسمومیت افراد نگردد .

در حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی الزم است از ماسک های تنفسی تمام صورت و با کارتریج مناسب برای گاز وبخارهای اسیدی استفاده   ✓

 شود . 



92 | P a g e  

 رابر خوردگی اسیدی استفاده شود . در حین کاربرد مواد شیمیائی الزم است از دستکش و لباس مقاوم در ب ✓

 درصد (می باشد.  1ماده مناسب برای گندزدائی) بر پایه آب، الکل و یا هیپوکلریت سدیم  ✓

واحد آب سرد و معمولی در ظرفی درب دار وترجیحا پالستیکی اضافه  5%( را به  5یک واحد آب ژاول) ماده سفیدکننده تجارتی با غلظت  ✓

 نمائید . 

حلولی که به این ترتیب تهیه می شود الزم است در ظرف درب بسته ای نگهداری شده وحداک ر زمان ماندگاری و قابل یادآور می شود م ✓

ساعت در نظر گرفته شده است . به جهت افزایش کارآمدی ماده گندزدای درست شده، تازه مصرف   24استفاده بودن برای عملیات گندزدائی 

 کردن آن در اولویت می باشد . 

دستمال مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت دستمال ها حتماً شسته و گندزدائی شوند تا   2نظافت سطوح در کارگاهها الزم است برای  ✓

 برای نوبت بعدی استفاده آماده گردند .

 نظافت می گردد .  جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرفوب و آغشته به مواد شوینده  ✓

 گندزدائی توسط دستمالی جداگانه که با محلول گندزدا مرفوب و خیس شده، برای سطوح انجام می شود .  ✓

دراین قسمت دستمال در سطل یا ظرفی که محتوی محلول گندزدا است غوفه ور شده پس از فشردن و زدودن محلول اضافی بر روی کلیه   ✓

 وجود دارد کشیده می شود . سطوحی که تماس مشترک برای آنها 

در نظر داشته باشید که رفوبت ناشی از آغشته شدن سطوح ) میله ها، دستگیره ها، و سایر سطوح( به مواد گندزدا باید در معرض هوا خشک   ✓

 شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگرخودداری نمایید. 
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 دقیقه ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا بر روی سطوح پیش بینی می شود .  10مدت زمان حدود  ✓

 الزم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در فرف یا نقطه مقابل به پایان برسد .  ✓

سرویس های بهداشتی بکار می رود  دستمال ها و وسایلی که برای نظافت کارگاه ها استفاده می شود باید از وسایلی که برای شستشو و نظافت  ✓

 جدا بوده و در هیچ شرایطی مشترکاً استفاده نگردد . 

ن محل نگهداری مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل حفاظتی مربوفه باید پیش بینی شده و کارفرمایان موظف به تامین نیازهای مرتبط با ای  ✓

 فعالیت ها در خطوط تولید می باشند . 

در کارگاه جعبه کمک های اولیه مشتمل بر حداقل موارد ذیل باشد : یک جفت دستکش یکبارمصرف، ماده چشم شوی، یک   الزم است همواره  ✓

شیشه ماده ضد عفونی کننده پوست و محل جراحت، ماده شوینده نظیر صابون و ترجیحاً صابون مایع یا صابون با پایه الکی بدون نیاز به 

 ل، یک رول باند، یک پماد سوختگی، یک عدد قیچی، پنبه به مقدار کافی و ده عدد چسب زخم . شستشو با آب، چهار عدد گاز استری 

 

 گندزداهای سطوح و احتیاط های الزم برای استفاده از سفید کننده ها

 گندزداهای سطوح 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1

درصد یک میکروب کش با فیف گسترده است . الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک و   70الکل  الکل برای از بین بردن ویروس ها موثر است. اتیل

 گاهی سطوح خارجی تجهیزات استفاده می شود. 
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 به دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده گردد. 

 فوالنی از الکل به عنوان گندزدا می تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سخت شدن و ترک خوردگی الستیک و پالستیک های خاص شود. استفاده مکرر و 

 .مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم 2

 مطاب  دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کننده 

 پراکسید هیدروژن . مواد گندزدای اکسیدان نظیر 3

 نده مطاب  دستورالعمل و راهنمای شرکت تولید کن

 .سفیدکننده 4

ی، غیر  گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس موثر است اما به راحتی توسط مواد آل 

 فعال می شود. 

دقیقه زمان تماس، با هزینه کم و به فور گسترده در دسترس است و برای گندزدایی سطوح توصیه می   60 تا 10گندزداها و سفیدکننده های خانگی با 

 شود. 

ایر  با این حال سفیدکننده ها غشاهای مخافی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک می کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می شوند و به راحتی با س

 د. بنابراین سفیدکننده ها باید با احتیاط مصرف گردند. مواد شیمیایی واکنش نشان می دهن
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دهد و  استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقی  سازی توصیه شده قویتر و ضعیف تر می تواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش

 باعث آسیب دیدگی گردد. 

 رعایت موارد زیر ضروری است:برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقی  شده 

 استفاده از ماسک، پیشبند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می شود.  -

 محلول های سفیدکننده در محل های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد. -

 لریت سدیم می گردد و آن را ناکارآمد می نماید. سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد ، آب گرم باعث تجزیه هیپوک -

 

 راهنمای غلظت و مصرف محلول های سفیدکننده خانگی 
 99قسمت سفیدکننده به  1برای دستیابی به غلظت مناسب ، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید. توصیه می شود برای گندزدایی سطوح از  

 قسمت آب سرد استفاده شود. 

 

 برای کاربردهای متفاوت:زمان تماس 

 سطوح غیرمتخلخل:  بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه می گردد. 

 دقیقه توصیه می شود (برای تی ها، دستمال، لباس، دستکش و... (. 3گندزدایی از فری  غوفه ورکردن اقالم:  زمان تماس 
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 احتیاط های الزم برای استفاده از سفید کننده ها:

 خوردگی در فلزات می گردند و به سطوح رنگ شده صدمه می زنند. سفیدکننده ها موجب  -

دقیقه با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت   15از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفیدکننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت  -

 گردد.

جتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش داده ومی تواند باعث واکنش های شیمیایی  از به کار بردن سفیدکننده ها به همراه سایر مواد شوینده خانگی ا -

تفاده خطرناک شود. به عنوان م ال گازهای سمی در هنگام مخلوط کردن سفیدکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزکردن توالت اس

راحت گردد. درصورت لزوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قبل از استفاده می شود، تولید می گردد و این گازمی تواند باعث مرگ یا ج

 ازسفیدکننده برای گندزدایی، کامال با آب بشویید. 

  از نورسفیدکننده رقی  نشده وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد گاز سمی آزاد می نماید؛ بنابراین سفیدکننده ها باید در مکان خنک و دور  -

 خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند. 

یره  هیپوکلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه می شود برای افمینان از اثربخشی آن از سفیدکننده هایی که اخیراتولید شده خریداری نموده و از ذخ -

 بیش از حد خودداری گردد. 
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روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقی  سازی قید شود و محلولهای  اگر از سفیدکننده رقی  استفاده کنید محلول رقی  شده را  -

ساعت دور بریزید. مواد آلی موجب غیرفعال شدن سفیدکننده ها می گردد بنابراین ابتدا سطوح آغشته به مواد آلی   24تهیه شده بال استفاده را بعد از 

 ه سفیدکننده عاری از مواد آلی گردد. ابتدا باید تمیزشده و قبل ازگندزدایی با ماد

 سفیدکننده رقی  شده را باید دور از نور خورشید و درصورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.  -

 

 های تنفسی  های آموزشی در خصوص بیماریپیام      

 

 های وزارت بهداشت کشور توجه کنید. هاو پیام، فقط به افالعیه  19 -کوویدهای پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری برای آگاهی از راه  -

 از فری  فضای مجازی منتشر می شود اعتماد نکنید.  19 -کوویدبه افالعاتی که توسط منابع غیرموث  در خصوص گسترش بیماری  -

 از فری  حیوان به انسان و سپس از انسان به انسان منتقل شده است.  2019دید  در کشور چین کرونا ویروس ج -

 هستند.  19  -کوویدهای پرخطر بیماری سالمندان و افراد دارای نقآ سیستم ایمنی، گروه  -

 هستند.  19 -کووید سردرد، تب و مشکالت تنفسی نظیر سرفه، آبریزش از بینی، و تنگی نفس از عالیم بیماری  -

 ن و روبوسی کردن با افراد دارای عالیم تنفسی )سرفه، عطسه و...( خودداری کنید. از دست داد -

 دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال )ترجیحا( و یا قسمت باالی آستین بپوشانید.  -
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 ها با آب و صابون کنید. به فور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شوی کامل دست  -

های دست )انگشتان خصوصا انگشت شست, کف دست و مچ دست( ثانیه باشد و تمامی قسمت   20ها حداقل به اندازه  وی دست شو مدت شست -

 شسته شود. 

 در صورت عدم دسترسی به آب از ژل های ضدعفونی کننده  با پایه الکل که نیاز به شستشو با آب ندارند، برای شستن دست استفاده کنید.  -

 های مصرف شده در محیط خودداری کنید. اغذیاز رها کردن دستمال ک -

 از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید.  -

 پز خودداری کنید. از خوردن مواد غذایی نیم  -

ترین مرکز دار، بیمار باید ضمن رعایت اصول حفاظت فردی ) شستن دست واستفاده از ماسک( به نزدیک در صورت داشتن عالیم تنفسی تب  -

 ت جامع سالمت منتخب نزدیک سکونت مراجعه کنید. خدما

 متر فاصله داشته باشید.  1از بیماران مبتال به عالیم تنفسی )نظیر سرفه و عطسه(، حداقل  -

 حریم عفونی افراد، شعاع یک متر افراف هر فرد )چه سالم و چه بیمار( است. همیشه این حریم را رعایت کنیم  -

 من استراحت در منزل، از حضور در اماکن پرتردد پرهیز کنید. در روز های اول بیماری تنفسی، ض -

 در صورت داشتن عالیم شبیه آنفلوانزا، با آب و نمک، دهان خود را شستشو دهید.  -

 در مکان های شلوس و حمل و نقل عمومی، از دست زدن به چشم و دهان خود خودداری کنید.  -
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 1399تیرماه  15نسخه اول :  19 –مبانی و استاندارد فرآیندهای اجرایی  نظام مراقبت بیماری کووید   .2

 ویروس  کرونا بیماری شیوع دوران سالمندان در سالمت حفظ  برای ای تغذیه نکات .3

هکارهای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر شایع در دوران فاصله گذاری اجتماعی و شیوع بیماری  تغذیه و بهبود شیوه زندگی و را .4

 کرونا ویروس 

 19-و پیشگیری از بیماری کووید 1399تغذیه در ماه مبارک رمضان سال  .5

 های تنفسی و کرونا توصیه های تغذیه برای پیشگیری از بیماری .6

 ( COVID -19روس ) راهنمای مدیریت تغذیه در کرونا وی .7

 (  COVID -19نکات مهم در تغذیه دوران نقاهت بیماری)  .8

 1961( به قلم سی. ال لوییس در سال (A Grief Observedشود )کتاب غم و اندوه دیده می  .9

 پروتکل مداخله در اضطراب و استرس در بحران کرونا دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت   .10

 99ارسالی اداره سالمت میانساالن اردیبهشت    "19مالحظات برنامه سالمت میانساالن در گام دوم همه گیری کووید   "راهنما ی    .11

نا ، فلوچارت مادرباردار و کرونا ویروس نسخه هفتم ارسالی از اداره مادران ، پمفلت کرو ویروس از باردار مادر  مراقبت دستورالعمل  .12

 آموزشی تهیه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی قم 



100 | P a g e  

توصیه هایی برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونای جدید در خانواده هایی که سالمند دارند . ارسالی اداره سالمندان وزارت بهداشت    .13

 پزشکی  ودرمان وآموزش

دفتر سالمت جمعیت خانواده و  -اداره سالمت نوزادان  -  19راهنمای مراقبت از نوزاد متولد از مادر مشکوک یا مبتال به بیماری کووید   .14

 1399فروردین  -مدارس 

 1399/ 4/ 22نسخه نهایی فلوچارت تشخیآ و درمان کودکان مبتال و مشکوک به کرونا اداره سالمت کودکان  .15

 98/ 12/ 28بسته آموزش خانواده در کرونا اداره سالمت کودکان   .16

 2020آوریل  28 - 19تغذیه با شیر مادر و کووید   .17

 سایت دفتر آموزش و ارتقای سالمت معاونت بهداشت وزارت بهداشت   .18

 ایت مرکز سالمت محیط وکارس  .19

 پروتکل ها و راهنماهای مرکز سالمت محیط و کار در مورد کروناویروس   .20

 بخشنامه ها و دستورالعمل های مرکز سالمت محیط وکار در مورد کروناویروس   .21

 گایدالین های سازمان بهداشت جهانی در مورد کروناویروس   .22

گیر و گروه آموزش و ارتقای  سالمت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ندای تندرستی: گروه تخصصی مدیریت بیماری های وا .23

 )تهران تنظیم توسط مهندس سارا نعیمی )سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشگاه شاهدتوصیه ها دکتر محسن ناصری، پزشک و فارماکولوژیست، استاد دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی  .24



101 | P a g e  

یادداشت اختصاصی دکتر مجید انوشیروانی، پزشک و متخصآ فب سنتی ایرانی، استادیار دانشکده فب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی   .25

 مشهد

 مهندس فرزانه اعوانی، دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بافت  .26

 کده فب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر حسین رضایی زاده، پزشک و متخصآ فب سنتی ایرانی، استادیار و رئیس دانش .27

 

 


