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مقدمه

توسعععوا سیناعععن عسعععنور کنورل مد ن ت ب رار رک وننعدا ن سمع یا ییننک وعدرل و ودمید
رلوعشا .لذی ط ح رار رک یوشن ا و یسعس دسما دس وا دشا سینان عسنور کنورل و معرادرزا شاه یسک.
مد ط ح رذنود فوعلنکیعا شغلل مد تنعم ش یرط پعمارل وا ش ط دکعرک پ ستکلیعا وهای شتل س یمجعم
سینان عسنور ر ول مایدم .یا ط فل واک ویر رک یصل نلل ،یمتقعب سر سسیعا ت فال یا یماعر وا یماعر،

واطود کناه یا ط رق درز قط یت ت فال ،س فا ،کطاا ،تخلنا ت شحعت ون ل س میعر س لنس یشنعء آلومه
رلوعشععا .یرو سر سس رلتویما مد فعصععلا  2رت ا ر تقل شععوم .یا مر

دیهیعا یمتقعب ،حضععود مد فضعععا

و اتا وع یویا دینا ،مد صودت ح ضود ف م وننعد س معقل ی سک .وع توجا وا شنوع موع ملتع س یمویع سوشیعا
مر  ،شات س س کک یمتقعب سر سس ون شت شاه لذی کالسه و پو شش ر ع سب سین ان ع سنور جعروا ،دکعرک
فع صلا  2رت  ،ی ستفعمه ر اتن یا رع سک مد یرعنو کنورل س وا سرژه مد ف ضعیعا و اتا ،ضاکفومل م سک س
گ اامیرل رحنط س سععطوح رشععت ن ،ن ت ب تهورا ر عسععب رحنطیعا واععتا ،سعععلویع س دیی سیعا راععق
وعراتل مد یسلورک دیهیعا ن ت ب ق ید گن م.
هدف و دامنه کاربرد

یاف یا تاسرو یرو پ ستکل رار رک ،ن ت ب س مظعدت یو شن ا وننعدا نوسرا 91 -وا ر ظود یرجعم توعمب
مد حفظ س صنعمک یا سالرک یف یم جعروا س وعاگ شک وا دسما اماگل کعما ی سک .رکل یا دیهیعا نعیش
رویجها س قطع امجن ه یمتقعب ،دکعرک فعصلاگذیدا یسک .رکل یا رویدم سرژه یرو یسک نا رشت رعر یصلل یرو
ر ینز نومنعر س موجویمعر رل وع ش ا نا وع توجا وا ش یرط س ل ،یا ح اع سنک ع صل و ودمید وومه س دام
یسک مقک ونشت ا مد گ اامیرل سطوح ،تهورا فضعا واتا س دکعرک سعر رفعم پ ستکل حعض صودت گن م.
یرو دیی نع جهک پنش ع ن ا س ن ت ب نوسرا( 91-ن سمع سر سس) مد شععه وعاایع ،پعدنیعا تف رحل آول ،وعغ
سحش س رویدما مظعر آر وومه س سعر قویمنو ،آرنومعرایع ،رق دیت ،مستودیلونلیعا ر تبط وع وهایشک رحنط
س وهایشک ح فایا وا قوت وم وعقل یسک.
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موارد مهم



ر ینز روضوع یرو پ ستکل ،وا ش ط یمجعم سینان عسنور شعغلنو رع تاک  PCRر فل روتب حاینث

 22سعععکتا س دکعرک پ ستکل حعضع  ،رجعا وا فوعلنک طبق ط ح یوشععن ا رحاسمرکیعا رصععووا سععتعم رلل
رلوعش ا.


رشعغل یرو گ سه ،و یا یمیرا فوعلنک ،میدیا نعدت سینان عسنور رع تاک  PCRر فل روتب حاینث

 22سعکتا وعش ا.


رشعغل یرو گ سه رودم وعادسل سطحو اا شاه ق ید ویی ا گ فک (رتصاا سیحا ،وعادسعر یتحعمرا

س یتعق یص عف ،رننزیر س وعادسعر سایدت وهایشک).


صحک س جل نعدت سین او س رع ت اک  PCRر فل  22سعکتا تو سط معظ یر یا ط رق سعرعمایعا

روجوم س مد ی تنعد (وا ر ظود ف سش ولنط یر ت متل س رع آمالرو) یمجعم شوم.


مدصودت کام توجا وا سینان عسنور ،وع سیحا ر ووطا رطعوق رصووعت ستعم رلل رار رک وننعدا

ن سمع وا ک ویر کام دکعرک پ ستکل یعا وهایشتل و ودم وییا شا (یا جنلا یقایرعت قعمومل رعم ا :کام
تنارا نعدت وهایشک ،صاسد کام صالحنک رشعغل و یا مدرعفک پ سیما).


یستق ید رک مف جهک تبس جل ینا رشت رعر مد سدسما رحل ض سدا رل وعشا .یا سدسم یف یم وعدا

تب  72/8مدجا سعمتل گ یم جلوگن ا شوم.
فاصلهگذاری

رکل یا دیهیعا نعیش رویجها س قطع امجن ه یمتقعب ،دکعرک فع صلاگذیدا ی سک .یرو یرعنو جزء رکل یا یرعنو
تجنع رح اوب شاه نا رل تویما سبب یمتقعب وننعدا گ مم س یا ط فل حفظ سالرک آحعم جعروا یا ییننک
وعدرل و ودمید ی سک ،دام ی سک رق دیت سرژهیا یا ط رق فع صلاگذیدا کالسه و دکعرک ی صوب وهای شتل و یا
نعیش رویجهعت مد مظ گ فتا شوم.
مد یرو دیستع دام یسک رویدم ار دکعرک شوم:


مد صودتل نا یا س سرسیعا یرعب س ذیعب ر شت ن و یا نعدن عر ی ستفعمه رل شوم ض سدا ی سک

حفظ فعصلا حایقل رک رت ونو ص الل س مشن عر ،دکعرک گ مم (یا  88مدصا ظ فنک ومدس یستفعمه شوم)
س یگ یا ومدسا سویدا یستفعمه رل شوم وع یحتاعب دیم اه توایم س مشنو یا سا مف مبعرا ونشت وعشا.


نعیش رویجها چه ه وا چه ه نعدن عر س یسععتفعمه حاینث ا یا تلفو ،شععبکا یعا یجتنعکل س سرائو

ن ف یمس و یا و گزیدا جلاعت حتل و یا نعدن عمل نا مد می ل رک سع تنعر نعد رل ن ا.
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یجت عب یا تجنع مد یتعق نعد ،سععععلو یجتنعکعت ،د تکو ،آواید عما س ی جعرل نا یف یم رل تویم ا

تجنع منعر ا.


ظ فنک پذر ش رکعر (مد وعاایع س ی رک یا قاععنکیع) وعرا و یسعععس  4رت ر وع وا یایا ی مف

توننو گ مم.


ف سش ولنط وا صودت یر ت متل یمجعم شوم مد صودت کام یرکعر ف سش یر ت متل توننو رحل یستق ید

رشت رعر وع دکعرک فعصلا مد جلوا وعجا ولنط وع طنشل ،یلزیرل رل وعشا.


توننو رحل یستق ید رشت رعر وع دکعرک فعصلا مد ی رک یا قانک یع ،وع ط نشل توسط رتصارعر

یلزیرل رل وعشا.


رحل سدسم س

سج وا ی قانک یا مست عهیعا راتق س رحلیعا وعاا ،وعراتل جایگعما توبنا شوم

تع یا تجنع یف یم جلوگن ا گ مم.


توننو رک مف و یا ی قاععنک یا رحل یسععتق ید مسععت عهیع ،وا ر ظود ن ت ب فعصععلا س گ اامیرل

راتن مست عهیع یلزیرل رلوعشا.


مد سعلویع س رحلیعرل نا یحتنعب یامحعم جنونک سجوم میدم (رعم ا سعلویعا منعرش نومن ،آرفل

تئعت  ،سن نع چ اوواا ،تومل سحشک س رویدما مظن آر) دکعرک  4رت ر وع و یا ی مف یلزیرل یسک.


توبنا م مه رجزی وع فع صلا مس رت یا رحل م هایدا حنویمعت (مروید پو ش شل) وا ر ظود دکعرک فع صلا

مد وعغ سحش ،یلزیرل رل وعشا.


فعصلا ص اللیعا میدیا رشت ا 2 ،رت وعشا لذی وا ر ظود دکعرک فعصلا ،حذف ص اللیعا یضعفا رع

رشخص منومر ص الل یعا رودم یستفعمه وع دکعرک فعصلا و یا مست عهیعا وعاا یلزیرل رل وعشا.


دکعرک فعصلا  2رت ونو رنز س ص اللیعا سعلو غذی ودا ض سدا رل وعشا.



ی ستفعمه یا وعاا یعرل نا یرکعر رویجها ارعم وومه س فع صلا یمان ی سک (رعم ا ی ستخ توپ س رویدما

مظن آر) مد ی ش یرط یا شنوع وننعدا رن وع یسک.
غربالگری ،مراقبت و بازتوانی
.1

غربالگری شاغلین در همهگیری کووید11 -



نعدن عر مدصودت و سا ی گوما کالرم رشکون ،تاک س رع تشخنص نوسرا 91 -دی یمجعم می ا.
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ووا یا گذشععک  94دسا یا ش ع سع کالئم ،مد صععودت وهبوما وننعد ،منعا وا یدیئا تاععک  PCRر فل وا

ر ظود ش سع وا نعد مناک.
.2

مراقبت از گروههای آسیبپذیر

مس گ سه ار وع گوییل پز شک روتنا ،وا ک ویر یف یما نا مد رو ض یوتال وا وننعدا نوسرا 91-ق ید میدما،
مد مظ گ فتا شاه یسک:
گروه الف  -وننعدیر وع وننعدا ارن ایا:


وننعدا قلبل– ک سقل



فشعد ور



مرعوک



وننعدا یعا ت فال ارن ایا



BMI> 44

گروه ب -وننعدیر وع مقص یرن ل:


تحک مدرعر وع نودتنکویست سئنا ونش یا  12/5mgپ ممنزسلور مد دسا ونش یا مس یفتا



شننل مدرعمل



وا ننل یع



پنوما یکضعء

اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار
.1

بهداشت فردی



یا سدسم یف یم واسر رعسک رنعموک وا کنل آرا.



یدیئا س صحکس جل نعدت سینان عسنور رع تاک  PCRر فل روتب حاینث  22سعکتا توسط

رشت رعر مد سدسما رحل ض سدا رلوعشا (ف آر ا مظعدت س صحک س جل نعدت سینان عسنور وع یستفعمه یا
سعرعما روجوم س مد ی تنعد س منز  QRنا نعدت سینان عسنور وییا ووم).


یا سدسم یف یما نا سین ان ع سنور یمجعم مایمهیما رع فعقا ت اک  PCRر فل روتب حاینث  22سعکتا

رل وعش ا جلوگن ا شوم.


و دسل سینان عسنور یف یم مد ی عم دادس ولنط یلزیرل رلوعشا.
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ارکمی اه روظ ی سک نعدت سین او رع ت اک  PCRر فل روتب حاینث  22سعکتا وم دی مد

رو ض مرا رشت ا س معظ ق ید میا.


یستفعمه یا رعسک و یا نلنا نعدن عر س ر یجونو یلزیرل یسک.



قبل س ووا یا تنعس مسک وع سسعرل وعاا س سسعرل رشت ن مر  ،حتنع مسکیع ضاکفومل گ مم.



یف یم یا مسک میمر س دسووسل وع رکار

پ ینز منعر ا.



شاتو ر تب مسکیع وع آب س صعوور رعرع س رع یستفعمه یا رویم ضاکفوملن اه دام یسک.



حتلیدرکعر پ می کیع واصودت غن مقاا صودت گن م؛



میشتو نعدت وهایشک و یا نلنا مسکیمادنعدیر رویم غذیرل یلزیرل یسک.



من سیعا ارعتل مد ی عم مظعفک وعرا یا لبعس حفعظتل ،رعسک ،چکنا س مستکش یستفعمه منعر ا.



و یا ثبک حضود س غنعب نعدن عر ،ت جنحع" یا سناتم تشخنص چه ه یستفعمه شوم.



و یا تنعس وع مننایعا آسعماود (مدصودت سجوم) ،یا مستنعب نعغذا س مظعر آر یستفعمه شوم.



یستفعمه یا مستنعب رکبعد رص ف ی عم کطاا رع س فا ن مر (مد صودتل نا مستنعب سجوم مایشک

یا قانک می لل آدمج یستفعمه گ مم).


یا مسعععک امر وا قفس م هایدا حنویمعت س رع مزمرک شعععار وا حنویمعت توسعععط ر یجونو مد وعغ

سحشیع جلوگن ا شوم.


یا تنعس مسکیع وع چشم ،ون ل س میعر قبل یا شاتشو س رع ضاکفومل ن مر وممیدا گ مم.

.2

بهداشت موادغذایی (درصورت وجود بوفه یا هرگونه محل عرضه موادغذایی)



ک ضا رویم غذیرل دسوعا مد ووفایع رن وع رلوعشا.



منک ،فلفل ،سنعق ،ق ا ،شک  ،سس س سعر یمسرا جعت س آب آ شعرنامل ت جنحع مد و اتاو اایعا

رکبعد رص ف وعشا.


ینا رویم غذیرل ک ضا شاه مد ووفا وعرا میدیا پ سیما سع ک وعش ا.



سیحایعا ک ضا رویم غذیرل و ی سعس پ ستکلیعا ر تبط س ط ح رحاسمرک یو شن ا ر صووا ستعم

رلل رار رک وننعدا ن سمع حق فوعلنک میدما.
.3



بهداشت ابزار و تجهیزات

سسعرل وعاا نا مد رویجها تنعس ارعم س رشت ن ق ید میدما وعرا وا طود راتن ووا یا ی وعد یستفعمه

گ اامیرل شوما.
6

معاونت بهداشت
پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید( 11-کرونا ویروس) فاصلهگذاری و الزامات سالمت محیط و کار در شهربازی ها و پارکهای آبی



ینا ره یع ،تاععبنح ،نتب یمکنا س سسعععرل رشععت ن یا جنلا چعمد ،سععجعمه س مظعر آر یا منعا عما

جنعآسدا گ مم.


ینا سسعرل مظعفک پس یا ی وعد یستفعمه گ اامیرل شوم.



مد صودت سجوم د تکو س حنعم ،دام یسک یا سسعرل وهایشتل شخصل یستفعمه شوم.



سطل اوعلا مدمید پایلل ین یه وع نن اا اوعلا رحکم (واسر مدا س م شک) وا توایم نعفل مد فوی صل س

رکعریعا ر عسب روجوم وعشا.


چ خ س فلک ،آفتعب رهتعب ،یلل نوپت  ،وعلو ،رننور ف ضعرل س س سعرل وعاا مظعر یر هع وهت ی سک وع

شنعدهگذیدا وا صودت رک مد رنعر وا ر ظود یرجعم فعصلا ،گ اامیرل س یستفعمه رشت رعر وعشا.


نن اا یعا ی ستفعمه شاه جهک حفظ س توعمب پعیعا ر شت رعر مد ی عم س

ودمر مد ر ان آو شعد

وعر اتل ووا یا ی وعد ی ستفعمه گ اامیرل شوم .مد ضنو مس سطل رع سبا وا صودت جایگعما وعر اتل مد ن عد
یپ یتود وومه نا مد رکل نناایعا یستفعمه شاه س مد رکل نناایعا گ اامیرل شاه م هایدا شوم.


سسععععرل وعاا نا مد رویجها تنعس ارعم س رشعععت ن ق ید میدما وعرا وا طود راعععتن ووا یا ی وعد،

گ اامیرل شوما.


واتا وا سظعر نعدا س رویجها یحتنعلل ،سسعرل حفعظک ف ما مد و یو سر سس شعرل لبعس ،رعسک،

مدصودت منعا و یا من سیعا ارعتل کن ک ،رحعفظ صودت (شنلا) تأرنو شوم.


صعوور س رویم شور اه نعفل مد ی تنعد نعدن عر ق ید میمه شوم.



رعسک وا توایم نعفل مد ی تنعد نعدن عر ق ید میمه شوم.

.4

بهداشت ساختمان



مصععب ظ سف حعسا رویم ضععاکفوملن اه مسععکیع وع پعرا م هایدماه وا توایم ر عسععب مد رکعر یعا

ر عسب (وا صوص مد رحل سدسم وا ارنو وعاا س مد رجعسدت نلنا مست عهیعا وعاا) ض سدا رلوعشا.


یسععتفعمه یا سععناععتم تهورا یوی مد رحنطیعا سع واععتا ،یتعق پ سع ل س رع وعا گذیشععتو مد س پ ج ه

سعلویع وا طودرکا مد تنعم رات فوعلنک یرو ر ینز ،یویا رطلوب ج رعر میشتا وعشا.


تهورا ر عسب س سرس یعا وهایشتل یلزیرل رل وعشا.



نلنا سععطوح یا قبنل پلایع ،ن پوش سعععلویع ،دیی سیع ،یتعق یع ،مروید ،مدیع ،مسععت ن ه مدیع ،رنز س

ص الل ،مننکک ،شن آدت ،م مه ،تخک ،نلنا ،پ رزیع س سعر سسعرل کنورل س مظعر آر ،یوتای وع رویم شور اه س
تِل تننز س شک شاه س سپس توسط رحلوب یعا ر عسب گ اامیرل گ مم.


کنلنعت گ اامیرل وعرا حایقل سا وعد مد دسا توسط پ س ل آرواش مراه یمجعم شوم.
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مابک وا توبنا سناتم لولانشل صعوور رعرع مد تویلکیع س س سرسیعا وهایشتل یقایم گ مم.



شن آب دسشورل س سرسیعا وهایشتل ،ت جنحع" یا موع پایلل پعرل س رع چشنل وعشا.



وجود ظرف حاوی مواد ضدعفونیکننده دست در ورودی آسانسور الزامی میباشد.



نلنایعا آسعماود س رویدما مظعر آر ت جنحع غن لنال وعشا.

.5

تهویه



ف ییم منومر یرکعر یسععتفعمه حاینث ا یا تهورا طبنول مد ر ینز رذنود یا ط رق مصععب پ ج هیعا

وعا شوماه وا رنزیر حایقل  44مدجا س وع ر اعحک  98یلل  28مد صا ر اعحک ن

وا گومایا نا وا یایا ی

رک یا نعدن عر س وعامران اگعر حایقل  98لنت مد ثعمنا یوی تعرنو گ مم.


ف ییم منومر یرکعر ی ستفعمه حاینث ا یا تهورا  2ط فا ( وعا منومر پ ج ه یعا رتقعول ینزرعر) مد

ر ینز فوق وا گومایا نا وا یایا ی رک یا نعدن عر س وعامران اگعر حایقل  98لنت مد ثعمنا یوی تعرنو
گ مم.


ف ییم منومر یر کعر توورض یویا رحنط وع یویا آایم مد ر ینز فوق حای قل وا ی مایاه  6وعد مد

سعکک س رع وا یایا ی رک یا نعدن عر س وعامران اگعر حایقل  98لنت مد ثعمنا یوی تعرنو گ مم.


مد صودتل نا توایم پ ج ه یعا نعفل مبع شا وع م صب یگزیع سک فویعا رک شل وع مول ر ع سب وا

سنک عدج یا سع تنعر ر ینز فوق وا گوما یا نا وا یایا ی رک یا نعدن عر س وعامران اگعر حایقل 98
لنت مد ثعمنا یوی تعرنو س رع  6وعد مد سعکک ،توورض س جعوا جع گ مم.


یا ق ید میمر فو (پ کا) وا ط رقل نا وا طود وعلقوه وعکث ج رعر راتقنم یوی یا رک شخص وا شخص

مر ا شوم وممیدا گ مم .ی ست یتژا ر ع سب ی ستفعمه یا فویعا پ ج هیا س یایرک یویا می ل وا ون سر
سع تنعر رل وعشا.


مظعدت مقنق و توایم یف یما نا ینزرعر یا آسعماود یستفعمه رل ن ا (حاینث  48مدصا ظ فنک).



مصععب تعولویعا یشععاید می اه مد نلنا آسعععماععودیع وا ر ظود دکعرک توایم حاینث یف یم س ین نو

کام صحبک وع رکار


س تلفو ین یه

ی ستفعمه یا فو یعا رک شل س رع م ست عه ت صفنا یویا رجهز وا فنلت ر ع سب س ت جنحع" یپع وع تویر

ر عسب مد نلنا آسعماود یعا سع تنعر ر ینز فوق س دسشو منومر آر مد تنعم سعکعت نعد فوعلنک


مد فضعیعرل نا منل تویر تهورا س جعوجعرل یویا آایم دی وا رنزیر نعفل یمجعم میم .رنزیر ما ینانا

ن وو روجوم مد یوی پعرش شععوم س یا مسععت عه یعا تصععفنا یویا رجهز وا فنلت
رت عسب وع یمایاه سع تنعر ر ینز فوق س وا توایم نعفل یستفعمه گ مم.
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توصنا رل شوم وع توجا وا یر کا مد فصل پعرنز س اراتعر یرکعر وعا منومر پ ج هیع ف ییم منل وعشا

م ست عه یعا ت صفنا یویا رجهز وا فنلت ر ع سب س ت جنحع" یپعا ی ستعمایدم و یا م صب مد یتعق یعا فعقا
پ ج ه سع تنعر ر ینز فوق وا توایم نعفل


رایدا س مصب شوم.

وع توجا وا یدتبعط غلظک ما ین انا ن وو روجوم مد یوی وع توایم یف یم حع ض مد رحل س محوه تهورا

پنش ع هعم رل گ مم وا ر ظود یطنن عر یا تهورا ر عسععب ،غلظک ما یناععنا ن وو مد یویا سیحایعا رختل
پعرش شوم.


نلنا س سرس یعا وهای شتل رجهز وا یگزییع سک فو وا توایم نعفل س وع ظ فنک ر ع سب وومه س مد

ارعر فوعلنک ر ینز فوق دسشو وعشا.
نکات مهم



رار رک یرعنو روضوع یرو پ ستکل روظ

یسک وا ر ظود مظعدت و حاو یج یا پ ستکل حعض یا

نعدش عسعر وهایشک رحنط آایم (میدیا نا رننزا س گویین عرا وم ن ت لل س وم یظهعدا وهایشتل رع من سا
را ارک مفعت

ارعت سالرک) یستفعمه منعرا .حضود یرو نعدش عس وا صودت تنعم سقک مد رحل یلزیرل

مناک یرع رات ا وعادسل س مظعدت وعراتل یننشا مد ی تنعد رار ق ید گن م.


رائولنک حاو یج یا پ ستکل حعض و کهاه رار رک یرعنو روضوع یرو پ ستکل رل وعشا.



ر ینزا نا رفعم یرو دیی نع دی دکعرک منل ن ا رع یرکعر تأرنو شععع یرط دیی نعا حعضععع دی مایدما

یجعاه فوعلنک مایشععتا س راععئولنک مظعدت س ن ت ب آمهع وع یتحعمرا رع سعععارعر راععئوبِ (صعععمدن اه رجوا)
رلوعشا.


مظعفک یا رک مقطا آغعا س مد مقطا رقعول وا پعرعر دسا (تِل دی وا صودت رعدپنچ ح نک مینا).



تِلیعرل نا و یا مظعفک ن یتعق ،سعععلو س غن ه یسععتفعمه رل شععوم وعرا میدیا چ ا "س ع " یضعععفل

وعش ا.


پس یا یسععتفعمه یا پعدچا یع ،مسععتنعب مظعفک س تِل ،وعرا مد آب گ م شععاععتا س سععپس مد رحلوب

گ اامیا ر عسععب س رودم تعرنا سایدت وهایشععک وا رات  78مقنقا غوطا سد ونعما .ووا یا آر مد مرعا یتعق
شک شاه س و یا یستفعمه آرعمه وعشا.
آموزش بهداشت

روشهای آموزشی مناسب
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آرواش وا صودت رجعاا (یا جنلا شبکایعا رجعاا ،سبسعرکیع)



مدصودتل نا آرواش یا ران یعا رجعاا یرکعر پذر مبوم یا ط رق چه ه وا چه ه وع دکعرک فعصلا 2

رت س یستفعمه یا رعسک توسط مس ط ف والرعمع یسک.
رسانه های مورد نیاز برای آموزش موضوعات مختلف:


مصب یست ا س و یعا یطالع دسعمل



مصب پوست یعا آرواشل



مد صودت یرکعر ،یدسعب پنعرک یعا آرواشل



مد صودت یرکعر ،یدسعب پنعم یعا آرواشل مد گ سه یعا رجعاا س شبکا یعا یجتنعکل



مد صودت یرکعر ،یمتشعد تنزد ،یر فوگ یفل رع روشوگ یفل مد فضعا رجعاا



مد صودت یرکعر ،یستفعمه یا صفحعت منعرشل ( )ledجهک پخش پنعمیع س تصعسر آرواشل

موضوعات مورد آموزش برای گروه های هدف:


آش عرل وع وننعدا ن سمع سر سس



آش عرل وع کالرم یوتال وا یرو سر سس



ش عسعرل یف یم راتوا یوتال



آش عرل وع محوه یمتقعب وننعدا



آش عرل وع ارعر س محوه یستفعمه یا سسعرل حفعظک ف ما



آش عرل وع محوه صحنح مفع رع گ اامیرل ن مر سسعرل



آرواش مکعت وهایشک ف ما س فعصلاگذیدا



دسشیعا وهایشتل ر یقبک یا وننعدیر مد ر زب



رو فل سعرعما  918س سعرعما 4878

نمونه فعالیت های آموزشی


مصب یست ا رع و یعا آرواشل و یا وکعدگن ا تنهنایت دام مد جهک رقعولا وع شنوع ن سمع سر سس

مد رحل نعد


مصب پوست یعا یشایدمی اه مد صوص چ وم ل یمتقعب وننعدا ن سمع



مصب پوست رع و دیی نعا محوه صحنح شاتشوا مسک مد رحل نعد صوصع س سرس یعا وهایشتل

س رحل س س غذی


آرواش محوه یستفعمه یا رحلوب ضاکفومل ن اه مسک وا شعغلنو
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مصب پوست ر تبط وع وننعدا س توصنا رعمار مد عما مد صودت سجوم کالئم



آرواش توصنا یعا ر تبط وع محوه صحنح کطاا س س فا س یستفعمه یا مستنعب نعغذا رع آدمج



آرواش یقایرعت دام جهک پنش ن ا یا یوتال وا وننعدا وا نعدن عر س ر یجوان اگعر



مصب و یعا آرواشل محوه پنش ن ا یا یمتقعب وننعدایعا ت فال



مصب پوست آرواشل محوه صحنح یستفعمه یا تجهنزیت حفعظک ف ما



مصب و ثبک معم سینان عسنور س ی ذ نعدت سیناو یا سعرعما  salamat.gov.irمد رحل م هبعمل س

مدب سدسما


وعدگذیدا پنعم یعا وهایشتل و دسا سعرک س شبکا یعا رجعاا



مصب پوست سعرعما پعسخ ورل شکعرعت سایدت وهایشک ،مدرعر س آرواش پزشکل وا شنعده تلفو 918

جهک یکالم رویدم غن وهایشتل وا سعرعما رذنود


مصب پوست رو فل سعرعما 4878
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پیوست  :1روش درست شستشوی دستها

مسکیع وعرا وع آب گ م س صعوور وا رات  28ثعمنا وا دسش ار شاتا شوما:
 -9مسکیع دی ر طوب ن نا.
 -2یا صعوور رعرع یستفعمه ن نا.
-7ن مسکیع دی وب وا یم ونعلنا.
 -4یم شتعر دی وشوئنا.
 -4رچیع دی وشوئنا.
 -6ونو یم شتعر دی وشوئنا.
 -2آوکشل ن نا.
 -8وع مستنعب نعغذا شک ن نا (یستفعمه یا حولا رکوعد رص ف منز رودم تعرنایسک).
 -1شن آب دی وع ینعر مستنعب وب ارا.
 -98مستنعب دی مد سطل اوعلا مدمید ون ایارا.
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پیوست  :2نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس

 قبل یا ودمر س آشعععرنار مسععک یعا
وم دی تع وعدا رچ وا رات حایقل  28ثعمنا وع
آب س صعوور وشورنا س مدصودت کام مست سل

 ی عم کط اا س س فا ،میعر س ون ل وم
دی وع م ستنعب نعغذا وپو شعمنا س م ستنعب دی
مد سطل اوعلا ون ایارا؛

وا آب سعععلم یا رویم ضععاکفومل ن اه و پعرا
یلکل یستفعمه منعرنا؛

 یگ کالئم سععع رع ودمگل میدرا مد ر زب
یست یحک ن نا؛
 یا ت نعس وع یف یما نا ر رض یاعععت ا
وممیدا ن نا .یا دسووسععل س مسععک میمر وع
یف یم مر

وپ ینز را ( فعصععع لا  2رت یا یف یم

سععطوحل نا مد تنعس رک د س رشععت ن
یاتنا دی گ اامیرل منعرنا؛

حفظ شوم)؛

 حتنع یا رعسک یستفعمه منعر ا؛

سععناععتم یرن ل وم دی وع رصع ف رنوه س
سبزرجعت تعاه تقورک منعرنا؛

 یا مسعععک امر وا چشعععم ،ون ل س میعر
وممیدا ن نا؛
وا یط یفنعر وم آرواش مینا؛

