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  مقدمه

 های راه .دارد آن کنترل در مهمی نقش بیماری ایجادکننده عامل انتقال های راه شننناسننایی

شخص  دقیق طور به هنوز ویروس این انتقال شده  م ست  ن صل  کی عنوان به ولی ا  های ویروس کلی ا

سی  سه  یا سرفه  طریق از یا قطرات ریز طریق از عمده طور به تنف شیاء  لمس یا و عط به ویروس  آلوده ا

 عالئمی با شنندید تا مالیم طیف یک از بیماری این کنونی های دانسننته براسنناس .گردند می منتقل

ست  ممکن رشدیدت  موارد در و نماید بروز تواند می نفس تنگی سرفه،  تب، همچون  الریه، ذات منجربه ا

 .است نشده مشخص دقیق طور به هنوز بیماری این از ناشی مرگ درصد.  گردد مرگ و کلیه نارسایی

سان به  سه، تخلیه       با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از ان سرفه، عط سان از طریق  ان

متری از طریق سننرفه یا  2تا  1اند در فاصننله توترشننحات بینی و دهان در محیط می باشنند. این ویروس می

ها با محیط و سننطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، عطسننه منتقل شننود. راه دیگر انتقال، تماس دسننت  

ستگیره درب  شیرآالت، نرده  د صندلی،  ست که  پله  ها، میز و  سایلی ا طور به ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه و

ستفاده می   سکناس،   ش عمومی و مشترک ا سناد و مدارک دست به دست شده و نظایر آن.      کتاب، ود شامل ا ا

 آب و صابون شستشو گردد.  بابا هر فرد یا اشیاء مشکوک دست  بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس

در ایران، برای حفظ سننالمت عمومی جام،ه، 19-گیری بیماری کوویدبا انتشننار ویروس کرونا و همه

ل شنندند. اب،اد ناشننناخته این بیماری از طریق منابم رسننمی و مقاالت بطور پیوسننته اطال   ها ت،طیکتابخانه

شود، تدوین و  ها به صورت حضوری ارائه می  ای از خدمات کتابخانهشود. از آنجایی که بخش عمده رسانی می 

صله گذاری برای مقابله با کووید  ابالغ راهنمای  ست. با    نهکتابخا )کرونا ویروس( در19گام دوم فا ضروری ا ها 

ها  تنویژه خدمات الکترونیکی و برخط، نه   هایی که از راه دور قابل انجام هسنننتند، به        این وجود، انجام ف،الیت   

 شود.تر بیش از پیش توصیه میتر و خالقانهتر، متنو ت،طیل نیستند، بلکه اجرای گسترده

 

  کاربرد دامنه

از جمله   ده در انوا  کتابخانه   اسنننتفا  برای)کرونا ویروس(   19-جهت پیشنننگیری و کنترل کوید   اهنما  این ر

صی    های کتابخانه ص شگاهی، تخ ستانی ، عمومی، دان شیو  ویروس کرونا تهیه      و... بیمار شگیری از  با هدف پی

 شده است.
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  یاجتماع یگذارفاصله

صله  رعایت تماس زنجیره قطم و مواجهه کاهش های هرا از یکی  آنجا از.  ست ا اجتماعی گذاری فا

کتابخانه  و هستند  19 کووید بیماری م،رض در خدماتی و تولیدی واحدهای و صنایم  شاغلین  از بسیاری  که

 شده  وبمحس  تجمم اماکن از یکی های عمومی، دانشگاهی، تخصصی، بیمارستانی و...     از جمله کتابخانه  ها

ز اهمیت و مراج،ه کنندگان ظ سننالمت نیروی کار حف طرفی از و گردد بیماری انتقال سننبب تواند می که

 اصننول رعایت بر عالوه ،باالیی برخوردار اسننت الزم اسننت مقررات ویژه ای از طریق فاصننله گذاری اجتماعی

در  .شود  گرفته نظر در ،الیتف اهمیت درجه و ضطرار ا سطح  با سب  متنا مواجهات کاهش برای ، شت بهدا

 این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود: 

 خودداری شود. تجمم و ازدحام در کلیه بخش های کتابخانه  از 

 افزایش الثم عنوان به کمتر شنناغلین حضننور با مختلف کاری های روش اجرای منظور به ریزی برنامه 

 .گیرد صورت کاری عتسا کاهش کار، ساعات نمودن چرخشی کاری، هایشیفت

 صله  کار انجام برای که صورتی  به کار محیط و شرایط  رییغت و کار محیط ازیس  آماده  1 حداقل ایمن فا

 .رعایت شود  متر

 های ساعت و درشیفتها کار تقسیمبرای  برنامه ریزی امکان صورت در شاغلین، تجمم عدم منظور به  

 هر در که طوری به بیشتر کاری های شیفت ت،داد در لینشاغ تقسیم لثام طور به شود انجام ییرغت قابل 

 باشند داشته حضور شاغلین حداقل شیفت. 

            تمام مراحل امانت کتب و سایر اسناد توسط متصدی انجام شود و از حضور افراد عضو در بین قفسه ها

 خودداری شود. 

 ا شوند و ت یو نگهدار نهیقرنطبخش جداگانه  ایدر اتاق پس از عودت و سایر اسناد امانت داده شده  کتب

 یا امانت داده نشوند.  رندینگ قرار استفاده مورد روز 7حداقل گذشت 

  و امکان تماس های زیاد با        بوده تجمم محل  تواند یمی کاغذی که    ها  روزنامه   و مجالت ویآرشنننبخش

ست   شند  یم لیت،ط یعاد طیشرا  یبرقرار تامجالت و روزنامه بدون زمان ماند فراهم نی و بجای آن    با

 .امکان مطال،ه نشریات بصورت الکترونیکی برقرار گردد

 از راه دور و بدون حضور مستقیم در محل فروش انجام شود؛ "خرید منابم ترجیحا 

  14 حداقل، مدت زمان اند باید در فضای مناسب، بسته به جنس منبم   مناب،ی که به تازگی خریداری شده 

 آماده سازی انجام پذیرد؛ و و ب،د مراحل ثبت، فهرست نویسی  شده قرنطینه را در فضای جداگانه روز
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    نامه، منابم الکترونیک و ... که از بخش خدمات فنی وارد خدمات عمومی           ، پایان  تمامی منابم اعم از کتاب

و ب،د از گذشننت مدت زمان کافی در چرخه  شننوند داده قرار جداگانه ایقفسننه یا شننوند، باید در ج،بهمی

 قرار گیرند؛خدمات 

  شت،  کتابخانهمنابم سه ای در هنگام بازگ سته به نو  منبم( از    در ج،به یا قف سب )ب ای و به مدت زمان منا

 بقیه مجموعه جداگانه قرار داده شود؛

  هابرنامه این یبرا و خودداری شود حضوری  و دوره های آموزشی   و همایش های گردهمایی هااز برگزاری 

 شود؛ استفاده یازمج نیگزیجا یهاروش از

  با هادست  مرتب یشستشو    و کتابخانه مختلف یبخشها  در دستکش  و ماسک  از کاربران یاجبار استفاده 

  ها دست حیصح یشستشو دستورال،مل مطابق گرم آب

 شاوره  بخش در صله  وتریکامپ یزهایم نیب ،یتالیجید و یاطالعات م  پس و دهیگرد جادیا متر حداقل یک فا

 ابزار و یصننندل و زیم کامل ییگندزدا سننتیبا یم مت،لقات، و ابزار ریسننا و وتریکامپ از ردف هر اسننتفاده از

 .ردیگ انجام

  ،فیلم و پوشش بیرونی کلیه کتب و اسنادCD گندزدایی گردند.  قبل و ب،د از امانت با مواد سازگار 

 دئوکنفرانسیو و یتماعاج یاز تلفن، شبکه ها یرثکاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداک 

 کنند. یساختمان کار م کیکه در داخل  یکارکنان یبرا یجلسات حت یبرگزار یبرا

 ست، حداقل زمان ممکن و حداک  ریکه مواجهه چهره به چهره ناگز یصورت  در صله  ثا  1حداقل ایمن ر فا 

 .گردد تیرعامتر 

 از تجمم در محل کار  اجتناب 

 ( 1حداقل  ایجاد فاصله ایمن )نشستن افراد در هنگام  ی کتابخانهبین صندلی ها متر 

       ستن دور میز رو در روی یکدیگر قرار نگرفته و از ش صندلیها به نحوی که افراد در هنگام ن چیدمان میز و 

 هر طرف در فاصله ایمن از یکدیگر قرار گیرند.

 سرو    ا صد ظرف  50و ذهاب با  ابیا سیستفاده از  ش    تیدر  صله ا  تیاموجود به منظور رع نیسرن ن میفا 

 ها( سیت،داد سرو شیافزا) باشد یم یالزام نانیسرنش یمتر1حداقل

 سیسرو غذا در سلف سرو نیکارکنان در ح نیب منیفاصله ا تیرعا  

  کتابخانه دیجیتالی ازشرایط استفاده المقدور ایجاد حتی 

 متر  کیحداقل  منیصل ادر فوا انیبا متصد انیارتباط مشتر یبرقرار یبرا یصوت یستمهایاز س استفاده 
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 ش    یکارکنان نیب سر و کار دارند از موانم  ست  ای یشه ا یکه با ارباب رجو   شود و جهت    یکیپال  ستفاده   ا 

 استفاده شود. یزیم یو بلندگو کروفونیم زاتیارتباط در صورت امکان از تجه یبرقرار

 نان کارک ابیثبت حضور و غ یابر چهره / کارتخوان کارکنان ( صیستم تشخیس حتی االمکان استفاده از 

 فاده است یبرا ریو لوازم التحر لیو کارکنان و قرار ندادن وسا انیتوسط متصد یاز خودکار شخص استفاده 

 نیو مراج، عموم

 ستق    جهت ستن از تماس م ستگ    میکا ست ها با در و د  یراب ای و دیباز نگهدار مهیها آنها را به حالت ن رهید

 بند درب ها استفاده نگردد. سهولت تردد از جک و آرام

 و پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت ها با کارت افتیاز در اجتناب 

 

 ، مراقبت و بازتوانییگرغربال

  19-گیری کوویدغربالگری شاغلین در همه .1

 های زیر انجام پذیرد:اجتماعی، پیش از ورود به محل کار، ف،الیت گذاریاست براساس طرح فاصلهالزم 

فرم خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم    به محل کار/ تحصنننیل    هسنننتند در بدو ورود    موظف همه  -1

 نزدیک با بیمار را تکمیل نمایند. یا وجود تماس  19-تنفسی مرتبط با کووید

شاغلین:     -2 سی روزانه عالئم  شت حرفه   برر شناس بهدا شاغلین را  مجموعه  اینماینده کارفرما یا مدیر / کار

گیری، از حیث عالئم تنگی نفس و سننایر عالئم تنفسننی مورد  روزانه، تا پایان همه صننورت تصننادفی و به

خانگی  قرنطینه به نیاز salamat.gov.irارزیابی قرار دهد. همچنین چنانچه براسنناس ارزیابی سننامانه  

نخودداری و کارفرما/ مدیر را مطلم نماید. در غیر ای وجود داشننت، فرد از ورود به محل کار یا تحصننیل 

 صورت کارفرما/ مدیر از ورود بیمار به محل کار/ تحصیل جلوگیری نماید.

 

 پذیر های آسیبمراقبت از گروه .2

شک م،تمد، به  گروه دو ضه  19-کووید بیماری به ابتال م،رض در که افرادی عنوانزیر با گواهی پز عار

ست  شده  گرفته نظر در دارند، قرار دار شرایط دورکاری یا کاهش  ا زمان کاری برای این افراد فراهم  که باید 

 :باشد 
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 :یانهیزم یماریبا ب مارانیب -الف گروه 

 عروقی –یقلب یماریب -

 فشارخون  -

 ابتید -

 یانهیزم یتنفس یهایماریب -

- BMI> 40   

 :یمنیبا نقص ا مارانیب -بگروه 

 هاز دو هفت شیب در روز  زولونیپردن mg5/12 از  شیب دیکواستروئیتحت درمان با کورت -

 یدرمان یمیش -

 اهیمیبدخ -

  اعضاء وندیپ -

 

 19-بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید .3

با الزم اسننت پس از طی دوران درمان و نقاهت، جهت  19-تمامی شنناغلین با احتمال ابتال به بیماری کووید

ابالغی  "19-راهنمای بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید"بازگشت به کار براساس آخرین نسخه 

شکی          شت به کار مورد ارزیابی پز شاغل برای بازگ ض،یت  شت مورد ارزیابی قرار گیرند و و رار ق از وزارت بهدا

 گیرد.

 

 سالمت محیط و کار یکنترل اقدامات

 فردیو حفاظت بهداشت  .1

      رر الکل، به صورت مک  هیکننده بر پا یاستفاده از مواد ضدعفون   ایشستن مرتب دست ها با آب و صابون و

صو  به ش     صخ سطوح و ا ست زدن به  س   اء،یب،د از د سرو غذا و ب،د از ا سرو تقبل از  شت  سیفاده از    یبهدا

 (وستیطبق پ)

 گریکدیو بغل کردن  یاز دست دادن، رو بوس زیپره 

 ینیتماس دست ها با چشم، دهان و ب عدم 

 یتصاصاخ بوردیاز خودکار، قلم، موس وک استفاده  

 ت اثر انگش ستمیدر صورت استفاده از س) ابیچهره جهت ثبت حضور و غ صیتشخ ستمیاز س استفاده 
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 است یانگشت ضرور یضدعفون یدرصد برا 70الکل  یظرف محتو کی وجود) 

 ستق  عدم ست با دکمه ها  میتماس م صفحه کل     ید  سور، لپ تاپ، تبلت،  سان ش  وتر،یکامپ دیآ  تلفن،  یگو

ستگ  لیموبا ستمال کاغذ   ا) آن ریدر و نظا هریو د ستکش   ای یستفاده از د سلفو    دیکل اید شیدن  ن یا ک

ستند مانند موبایل          شو و گندزدایی نی شسشت سایلی که قابل  ستفاده   ،آن ریو نظابرروی و شو  ش  ایا و  ست

 ( دست ب،د از تماس یضدعفون

 محل کار خود که  یت فردحفاظ لیاوسننن دیپرسننننل پس از اتمام کار و قبل از ورود به خودروها با هیکل

 خود را ینموده و د ست ها  ضیبا شد را در رختکن ت،و  یآن م ریلباس کار، کفش کار، کاله و نظا شامل 

 .ندیآب و صابون بشو با

 شخص     یبرا یصورت وجود محل  در ستراحت, از پتو، حوله و ملحفه  شود و ب،د از جابجا   یا ستفاده   ای ییا

 شوند. ییو گندزدافرد استفاده کننده، شستشو  ضیت،و

 یی(غذامواد عرضه محل هرگونه ای بوفه وجود درصورت) غذاییموادبهداشت  .2

 است ممنو  مطال،ه سالن یفضا در دنیآشام و خوردن. 

 گردد.  محدود االمکان حتی ها مکان گونه این از استفاده 

 شود گندزدایی سالن تمامی غذایی وعده صرف از ب،د و قبل.  

 گردند نگهداری مناسب پوشش در و داشته بهداشتی پوشش باید حتما بندی تهبس فاقد غذایی مواد.  

 شود استفاده امیدنآش و خوردن برای ها غذاخوری و ها رستوران در مصرف یکبار ظروف از االمکان حتی. 

 شپزخانه  وجود صورت  در صرف  یکبار ظروف از موظفند مراکز این در غذا سرو  محلهای و ها آ ستفاده  م  ا

 . نمایند

  موجود خوردن غذا از قبل دستها  کردن خشک  جهت کاغذی دستمال  همراه کافی مقدار به مایم صابون 

 . باشد

 است الزامی غذاخوری سالن و رستوران داخل در دار درب پدالی زباله سطل وجود.  

  سته  نمک و قند از و شود  آوری جمم قندان و پاش نمک مانند مشترک  وسایل ستفاده  نفره تک بندی ب  ا

 . شود

 باشد ف،ال رستوران و غذاخوری سالن از استفاده طول در مناسب و کارامد تهویه سیستم . 

 باشند بهداشت کارت دارای غذاخوری سالن و رستوران در شاغل پرسنل  . 

  ستفاده شتی  و فردی حفاظت وسایل  از پرسنل  ا و  غذاخوری سالن  در ف،الیت و حضور  مدت تمام در بهدا

 رستوران
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 گردد ت،ویض استفاده بار هر از پس و غذاخوری میز برای مصرف یکبار پوشش زا استفاده.  

 است الزامی آبدارخانه و آشپزخانه کارکنان در ناخن بودن کوتاه . 

 کابینهای/هاقفسه   داخل در کباب سیخ  ، قابلمه، کاسه،  بشقاب،  شامل  تجهیزات و ظروف کلیه نگهداری 

 دار در

 غذایی مواد سایر کنار در و یخچال در دامی خام های فراورده دادن قرار از اجتناب  

 آشپزخانه به متفرقه افراد ورود عدم  

 بینند نمی حرارت که غذاهایی سرو کردن محدود  

 تماس در و آبدارخانه در مخصوصا   تنفسی  بیماریهای به مشکوک  و بیمار پرسنل  ف،الیت ادامه از ممان،ت 

 غذایی مواد با

 گردد ت،ریض استفاده بار هر از ب،د و گردد استفاده غذاخوری میز یبرا مصرف یکبار روکش از. 

 باشد متر یک حداقل خوری غذا سالن در افراد فاصله. 

  بهداشت ابزار و تجهیزات .3

     سته بودن کتابخانه بیش از صورت ب ضد  14در  ست ولی انجام    روز، نیازی به  ضا و تجهیزات نی عفونی ف

 .روری استضنظافت و گردگیری پیش از بازگشایی 

  کتابخانه در طول ف،الیت کتابخانه متناسننب با میزان اسننتفادر کاربران، سننطوح مشننترک فضننای عمومی

ستگیره  شود  گندزدایی سرویس از جمله د سالن مطال،ه، ماوس،    ها، میز امانت،  شتی و میزهای  های بهدا

 ؛شوند زداییگند... به دف،ات بیشتری و اورهد اسکنر، نتر،یپر، کیبورد، رایانه کارکنان

  های مجاور و روبرو رعایت شود؛متری در چینش صندلی 2فاصله 

 های اضافه از سالن مطال،ه خارج شود؛صندلی 

 های سالن مطال،ه هر روز ضدعفونی شوند؛میزها و صندلی 

 های مطال،ه خودداری شود؛از نصب پرده در ورودی سالن 

  قرار گیرد؛تهویه هوا در سالن مطال،ه بیش از پیش مورد توجه 

 خوراکی، غذا و نوشیدنی در سالن مطال،ه و کتابخانه ممنو  اعالم شود؛ مصرف 

  به هیچ وجه استفاده نشود؛کتابخانه  تئاتریآمفهای اجتماعات و سالناز 

 لی دل به  مت، یق گران منابم  یدارا یها بخش گرید و یخیتار  و یهنر آثار  و،یآرشننن مرجم، بخش یلیت،ط 

 ارائه  ینیگزیجا و  یعاد  تی وضننن، یبرقرار زمان  تا  ،گندزدایی  امکان  عدم  و منابم  حفاظت   تی رعا  لزوم

 ها؛بخش نیا یبرا یکیالکترون خدمات



 
 معاونت بهداشت           

 کتابخانه هادر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-م دوم مبارزه با کوویدراهنمای گا

9 

 

          سی دی و نظایر آن ستم های کامپیوتری، موس، فیلم،  سی صندلی،  سطوح میز و  گندزدایی مرتب کلیه 

 که  مورد استفاده مشترک قرار می گیرد.

 سیسننروسننلفهای )الکِر(، دسننتگاه دارندر وسننایل مراج،اندهای نگهابزارهای و فضنناهای عمومی، کم 

)مخصوص ارائه مواد خوراکی و آشامیدنی(، آبسردکن، بوفه، تریا، غذاخوری، نمازخانه و همچنین فضاهای     

 استراحت )کارکنان و اعضاء( از دسترس خارج شود؛

 باشد؛ ت،طیل سفید وض،یت اعالم ات ها،آن برای حضوری هایبرنامه و خدمات و نوجوان و کودک بخش 

 و کودکان برای ترویجی خدمات شود می توصیه  و شود  انجام ایام این در نیز نوجوانان و کودکان به امانت 

 یابد؛ ادامه مجازی فضای طریق از نوجوانان

 شار در    های نابینایان و کمبخش شنوایان و م،لولین و... نیز برای حضور فیزیکی این اق ن بخش آ بینایان، نا

 باشد؛تا اعالم وض،یت سفید از سوی ستاد مقابله با کرونا ت،طیل 

 قرار دادن اسپری یا ژل ضدعفونی در میز امانت یا محل حضور مراج،ین ضروری است؛ 

 ه درب دار )پدالی( قرار داده شود؛در فضاهای پر تردد کتابخانه، سطل زبال 

 و کتابخانه به ورود ازقبل  که شننود خواسننته شننود( وغیرعضنن و عضننو از اعم) کتابخانه مراج،ان تمامی از 

 کنند؛ ضدعفونی را خود هایدست امانت، بخش ویژهبه

 ؛باز باشد جهت تهویه هوا دهندخدمات میبه اعضای کتابخانه هایی که بخش ورودی درهای 

 

 بهداشت ساختمان .4

 کار های اتاق و سالنها های پنجره و درها گذاشتن باز و هواکش از استفاده  

 موقت صورت به سردکنها آب و آبخوریها نمودن استفاده بال یا حذف 

 ها محل کلیه در آن درون نایلون همراه به پدالی دربدار های سطل وجود  

 غیره و آسانسورها کنار ها، ورودی مانند مشخص های محل در دست کننده ضدعفونی محلول دادن قرار  

 شود گذاشته باز طبی،ی تهویه انجام جهت روز از اوقاتی برای ها پنجره و در . 

 شود انجام کاری شیفت هر از ب،د حداقل و مرتب بطور سطوح تمام منظم زدایی گند. 

 شود گندزدایی مرتب طور به ها پرده و زیاد تماس با های مکان و اشیاء کلیه. 

 شود اریدخود ضروری غیر تردد از مشترک راهرو بودن دارا صورت در.  

 روزانه بصورت رختکن محوطه و ها دستگیره ها، قفسه ا،کمده گندزدایی  

 آن محکم زدن گره و نایلونی کیسه یک در آلوده کار های لباس دادن قرار 
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 موجود وسایل آالت، شیر درب، دستگیره بهداشتی، های سرویس کف و دیوارها شستشوی و گندزدایی  

 شتی به های سرویس  در کافی مقدار و ت،داد به مایم صابون  وجود ستفاده ( .دا  جامد م،مولی صابون  از ا

 .)باشد می غیربهداشتی

 سهای    داخل در دار درب پدالی زباله سطل  دادن قرار شتی  سروی ستی  می سطلها   .بهدا  خالی مرتبا بای

 .گردند گندزدایی و شده

  گندزدایی امکان صورت  در چشمی  یا و پایی پدالی نو  از بهداشتی،  سرویسهای   روشویی  آب شیر  نصب 

  بهداشتی سرویسهای جزایم

 جلوگیری آئروسل و قطرات پخش از تا شود گذاشته آن درپوش فرنگی، توالت تانک فالش دنیکش هنگام 

 . شود

 شیدن  از جلوگیری برای  ویژه احتیاط با باید توالت چاه کردن تخلیه یا کردن تمیز قطرات، شدن  رها و پا

 .شود انجام ای

 های کیسه  در نظافت مصرف  بار یک یل وسا  همچنین و شده  دهاستفا  های کاغذی دستمال  آوری جمم 

 نظافت مسئول توسط کاری نوبت هر آخر در آنها دفم و پدالی دار در های سطل و محکم پالستیکی

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

  سایر اقدامات .5

  سکن، کپی و... از دسترس کاربران خارج شده و صرفا توسط کتابدار        حضوری،  خدمات جستجو پرینت، ا

 انجام شود؛

 زمینه اتصال کاربران به شبکه وای فای کتابخانه بیش از پیش تقویت و فراهم شود؛ 

  ستجو، تمدید و رزرو منابم از طریق نرم     ترغیب و اطال ضویت، ج سانی به کاربران برای انجام خدمات ع ر

 فزار تحت وب کتابخانه صورت پذیرد؛ا

 راه اندازی و توس،ه صفحات مجازی کتابخانه در شبکه های اجتماعی؛ 

 ارائه خدمات مشاوره اطالعاتی از راه دور، به کاربران کتابخانه مورد بیشتر مورد توجه قرارگیرد؛ 

  وآمد تشویق شوند؛رفت کاربران به امانت گرفتن منابم برای سایر اعضای خانواده و کاستن از حضور و 

  و حذف جریمه برای منابم در اختیار اعضای کتابخانه؛کتب و اسناد تمدید خودکار 

 ارتقا و توس،ه خدمات مرجم مجازی؛ 

 های مجازی، در دسترس کاربران قرار گیرد؛تور مجازی کتابخانه از طریق وب سایت و شبکه 

 کتابخانه ترغیب و تشویق شوند؛ کاربران به استفاده از منابم الکترونیک و دیجیتال 
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 نماید؛ خودداری نقد جدا وجه پذیرفتن از کتابخانه بانکی، کارتخوان دستگاه به کتابخانه تجهیز صورت در 

 های تحقیقاتی برای انجام مراحل تسننویه حسنناب، از راه دور فراهم  نامه یا طرحامکان ارسننال فایل پایان

 شود.

 این. ست ا شده  سرگرفته  از ایویژه شرایط  با کتابخانه ف،الیت که دهد  اطال کاربران به باید کتابخانه هر 

سانی اطال  ضای  هایشبکه  طریق از ر سانه  مجازی، ف صویری  و صوتی  هایر سال  ای،منطقه ت  و پیامک ار

 است؛ پذیرامکان کتابخانه محوطه در بنر نصب

  لمح در هستند  هاآن رعایت به موظف کاربران که الزم مقررات و شرایط  حاوی پوستر  /استند / بنر نصب 

 شود؛می توصیه کتابخانه ورودی

 ت،طیلی زمان از عضننویتشننان تاریخ که افرادی همه عضننویت که شننود رسننانیاطال  کتابخانه اعضنناء به 

 تمدید ماه شنننش مدت به هزینه، پرداخت و مراج،ه از نیازبی و خودکار صنننورتبه یافته، اتمام کتابخانه

 شد؛ خواهد

 هایسنننرفه مانند) کتابخانه در مراج،ان یا حاضنننران در 19-کووید بیماری عالئم از هریک شننناهدرم با 

ضالنی،  درد شدید،  ت،ریق حالی،بی خشک،  سداد  تب، ع سی،  ان  با ،(چشایی  و بویایی حس در اختالل تنف

 شوند؛ هدایت کتابخانه از خارج به احترام، با همچنین و بهداشتی مسائل رعایت

 هایف،الیت انجام شنننهروندان، سنننالمت و بهداشنننت در کتابخانه اجتماعی مشنننارکت فزایشا منظوربه 

 بیماری، عالئم شننناسننایی  موضننوعات با پوسننتر نصننب همچنین و الکترونیکی صننورتبه بخشآگاهی

شت،  وزارت مرتبط هایسامانه  شوی     و ضدعفونی  شیور  سودمند،  اطالعاتی هایپایگاه بهدا  صحیح  شست

 هایاعالمیه دیگر و ضدعفونی  مواد انوا  و سطح  هر دما، هر در ویروس ماندگاری مدت سطوح،  و هادست 

 شود؛می توصیه کرونا ویروس با مبارزه ستاد

 در نهاد، پورتال در کرونا ویژر بخش یا و بهداشت  وزارت پایگاه در شده  ارائه مطالب و پوسترها  ها،اطالعیه 

 . شود درج کتابخانه اعالنات تابلو و گوبال سایت،وب اجتماعی، هایشبکه طریق

 نیست مجاز دیگر منابم از مطالب رسانیاطال  و تصاویر یا اطالعات اخبار، نشر. 

 توانند عالوه بر مفاد این راهنما، در راستای پیشگیری از   های بیمارستانی، روستایی، سیار و ... می   کتابخانه

 رسانی نمایند.تدوین و اطال  اقتضای شرایط به ایشیو  بیماری کرونا ویروس، تمهیدات ویژه
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 آموزش بهداشت

 مناسب آموزشی یها روش

 ها سایت وب مجازی، های شبکه طریق از ( مجازی صورت به آموزش ) 

 فاصله رعایت با چهره به چهره طریق از نبود پذیر امکان مجازی مسیرهای از آموزش که صورتی در  

 است بالمانم طرف دو توسط ماسک از استفاده و متر یک حداقل. 

 مختلف موضوعات آموزش برای نیاز مورد های رسانه

 رسانی اطال  های بنر و استند نصب 

 آموزشی پوسترهای نصب 

 همراه های گوشی به آموزشی های پیامک ارسال امکان، صورت در  

 مربوطه مجازی های گروه در آموزشی های پیام ارسال امکان، صورت در 

 مجازی فضای در گرافی موشن یا اینفوگرافی ، تیزر انتشار امکان، صورت در  

 آموزشی تصاویر و ها پیام پخش جهت (LED) نمایشی صفحات از استفاده امکان، صورت در  

 هدف های گروه برای آموزش مورد موضوعات

 ویروس کرونا بیماری با آشنایی 

 ویروس این به ابتال عالیم با آشنایی  

 تالاب مست،د افراد شناسایی  

 بیماری انتقال نحوه با آشنایی  

 فردی حفاظت وسایل از استفاده نحوه و زمان با آشنایی 

 سطوح روی بر ویروس ماندگاری زمان مدت آموزش  

 فردی حفاظت وسایل درآوردن و پوشیدن نحوه با آشنایی آموزش  

 وسایل کردن گندزدایی یا دفم صحیح نحوه با آشنایی 

 فردی بهداشت نکات آموزش  

 خانه در ماندن وصیهت  

 منزل در بیماران از مراقبت بهداشتی های روش 

 اجتماعی گذاری فاصله آموزش 

 4030 سامانه و 190 سامانه م،رفی 



 
 معاونت بهداشت           

 کتابخانه هادر  و الزامات سالمت محیط و کار گذاری اجتماعی)کرونا ویروس( فاصله 19-م دوم مبارزه با کوویدراهنمای گا

13 

 

  )راهنما این در مندرج موضوعات به توجه با( سایر

 آموزشی های فعالیت نمونه

  صب ستند  ن شی  بنرهای یا ا   در ویروس کرونا شیو   با همقابل جهت در من تمهیدات بکارگیری برای آموز

 کار محل

 کرونا بیماری انتقال چگونگی خصوص در دهنده هشدار های پوستر نصب  

 های سرویس صا خصو کار محل در ها ست د شوی شست صحیح نحوه راهنمای بنر یا ستر پو صبن  

 غذا سرو محل و بهداشتی 

 شاغلین به دست کننده ضدعفونی محلول از استفاده نحوه آموزش  

 عالئم وجود صورت در خانه در ماندن توصیه و بیماری با مرتبط پوستر نصب  

 آرنج یا کاغذی دستمال از استفاده و سرفه و عطسه صحیح نحوه با مرتبط های توصیه آموزش  

 کنندگان مراج،ه و کارکنان به بیماری به ابتال از پیشگیری جهت نزم اقدامات آموزش  

 تنفسی های بیماری انتقال از ریپیشگی نحوه آموزشی بنرهای نصب  

 فردی حفاظت تجهیزات از استفاده صحیح نحوه آموزشی پوستر نصب  

 فردی حفاظت وسایل دفم و درآوردن پوشیدن، صحیح نحوه پوستر نصب  

 ساختمان ورودی درب و نگهبانی محل در بیماریابی و غربالگری بنر نصب 

 سامانه  در غربالگری و نام ثبت بنر نصبsalamat.gov.ir   

 مجازی های شبکه و سایت روی بر بهداشتی های پیام بارگذاری  

 190 تلفن شماره به پزشکی آموزش و ،درمان بهداشت وزارت شکایات پاسخگویی سامانه پوستر نصب 

 مذکور سامانه به بهداشتی غیر موارد اعالم جهت 

 4030 سامانه م،رفی پوستر نصب__ 
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 اظهاری فرد جهت بازگشت به کار: فرم خود1پیوست 

 

 اینجانب .................................. دارای کد ملی به شننماره............................ شنناغل در )واحد کاری/ سننازمان ...( 

 نمایم:...................... اظهار می .......................... دارای عنوان شغلی

 

 ام:ئم زیر را نداشتهسه روز اخیر عالدر  -1

احسنناس خسننتگی و ضنن،ف      □بدن درد     □گلودرد    □تنگی نفس      □سننرفه    □لرز    □تب      □

 قفسه سینه  در درد یا احساس سنگینی □

صله کمتر از      -2 )کرونا ویروس( در دو هفته  19-تال به کوویدمتر( با فرد مب 2سابقه تماس نزدیک )فا

 :امرا نداشتهاخیر 

 □  19-کوویدقط،ی  محتمل/ بیمار مشکوک/ فردی از افراد خانواده مراقبت مستقیم -

شغلی گونه هر  - شامل  تماس  سته   د 19-کوویدبه  مبتالبا فرد  (بودن همکالسهمکار بودن یا  ) ضای ب  ر ف

 □( متر 2دقیقه در فاصله کمتر از  15تماس بیش از ) مشترک

 □ وسیله نقلیه مشترک در 19-دکوویبه  مبتالهمسفر بودن با فرد   -

 □ امثبت کرده salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -3

 

نمایم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب  می ت،هداینجانب ..................  به کد ملی...................... 

مجددا در سنننامانه    کنم شنننده از طرف کارفرما، اطال  دهم و  نیز گواهی می  را به کارفرما/ نماینده م،رفی     

salamat.gov.ir  ام و ها را با هوشننیاری، دقت و صننداقت ثبت نمودهسننشپاسننخ کلیه پرثبت نام نمایم و

 باشد. عهده اینجانب میهرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خالف واقم، به

 

 امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                 تاریخ
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 هادست شویشست تروش درس: 2 وستیپ
 

 :شسته شوندزیر  روشبه  ثانیه 20مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

 

  ها را مرطوب کنیددست -1

  از صابون مایم استفاده کنید -2

  ها را خوب به هم بمالیدکف دست-3

  انگشتان را بشوئید -4

  ها را بشوئیدمچ -5

  بین انگشتان را بشوئید -6

  آبکشی کنید -7

  است(مصرف نیز مورد تایید بارذی خشک کنید )استفاده از حوله یکبا دستمال کاغ -8

 شیر آب را با همان دستمال ببندید -9

 دار بیندازیدسطل زباله دربدر دستمال را  -10
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 :  پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردی3 پیوست
 

 شده( توصیهPPEمراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی  )

ستفاده  PPEو  ن سطح پیشگیری در عفونت    ش ا سته به  ستاندار ده ب سی، قطره های ا سیار  د، تما ای و هوابرد ب

 شود.وسایل باید به افراد آموزش داده متنو  است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نو  از این

 

 ماسک یا رسپیراتور .1

 

 

 

 

 

 .اتصاالت ایمنی یا نوارهای االستیک در وسط سر و گردن قرار دهید 

 .باند ان،طاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید 

 طور مناسب پوشش دهید.هصورت و زیر چانه را ب 

 

 عینک یا شیلد صورت .2

 
 ها و متناسب با آنها قرار بگیرد.چشم روی صورت و 
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 هادستکش .3

 

 

 

 

 

 باشد.روی مچ بند روپوش هم ادامه داشتهتا  که تا روی مچ را کامل بپوشاند 

 

 کردن انتشار آلودگیبرای محافظت از خود و محدودهای کار ایمن استفاده از روش: 

 دارید ها را از چهره خود دور نگهدست -

 در تماس باشیدبا سطوح لمس شده کمی  -

 ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنیددستکش -

 بهداشت دست را رعایت کنید -

 شده( توصیهPPEمراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی  )

لوده کردن لباس، پوسننت یا  غشنناهای مخاطی با مواد  بدون آ PPEهای مختلفی برای درآوردن ایمن شرو

شده عفونی بالقوه وجود د سایل      ارد. در اینجا یک مثال آورده  شدن از اتاق بیمار، تمام و ست. قبل از خارج  ا

است، درآورید. ماسک را ب،د از ترک اتاق بیمار و بستن درب،    ردی، به جز ماسک اگر استفاده شده   حفاظت ف

 از صورت خود خارج کنید.

PPE ترتیب مراحل زیر درآورید:را به 

 دستکش (1

 
    شم ستان  شده   ا هناگر د ستکش آلوده  ستان   گام درآوردن د صله د شویید یا از یک   اند، بالفا خود را ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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            ست ستکش اول را از د ست دیگر را بگیرید و د سمت کف د ستکش دار، ق ست د ستفاده از یک د با ا

 خارج کنید.

 )دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید. )شکل اول از سمت چپ 

           انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز

 خارج کنید. )شکل وسط(

 .دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید 

 عینک یا شیلد صورت (2

 
  .سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است 

   ود را بالفاصله بشویید   حین درآوردن عینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خ    اگر دست شما در

 کننده دست استفاده کنید.ونیو از یک ضدعف

 .با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید 

  سیله قابل شخص     اگر و ست، در مخزن م ستفاده مجدد ا غیر برای بازیافت مجدد قرار دهید. درشده  ا

 این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید.

  ماسک (3

 
  دست نزنید.  –قسمت جلوی ماسک آلوده است 

 شت اگر در ست        حین بردا شد، د شما آلوده  ستان  سک، د صل های خود را بالن ما شویید و از یک  فا ه ب

 کننده دست استفاده کنید.ضدعفونی
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      ابتدا بندهای پایین ماسک را باز کنید و سپس بندهای باالیی و بدون لمس کردن جلوی ماسک، آن

 را از صورت جدا کنید. 

 قرار دهید. داردرب ماسک را در یک ظرف زباله 

صله ب،د  از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی، دست     (4 شویید یا از یک ضد  2بالفا کننده عفونیها را ب

 .ی استفاده کنیدلالک
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 گندزداهای سطوح :4 پیوست

از یک ماده گندزدایی مناسنننب با پایه کلر یا بر پایه الکلی اسنننتفاده              نکات عمومی

 کنید.

 ا ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.از تماس کافی سطوح ب

 دقیقه رعایت گردد. 60تا  10زمان مورد نیاز برای اثرگذاری گندزداها 

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز1 مواد گندزدا

 . مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم2

 راکسید هیدروژن. مواد گندزدای اکسیدان نظیر پ3

 کننده. سفید4

نکات مهم در خصوص موادگندزدا  

و ضننندعفونی بر پایه الکل دارای     

 مجوز

ست. اتیل الکل  الکل برای از بین بردن ویروس .1 صد   70ها موثر ا در

به    یک میکروب  با طیف گسنننترده اسنننت و  کل  طورکش  کلی از ال

ک ایزوپروپیل بهتر اسنننت. الکل اغلب برای گندزدایی سنننطوح کوچ      

به  یال   ) ثال درپوش السنننتیکی و پل دوز،    عنوان م های دارویی مولتی

ترمومترها(و گاهی سننطوح خارجی تجهیزات )مثل اسننتتوسننکوپ و   

 شود.ونتیالتورها( استفاده می

ستفاده از آن برای گندزدایی سطوح     به .2 شت،ال الکل ا دلیل قابلیت ا

 .گرددکوچک محدود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می

تواند باعث    عنوان گندزدا می اسنننتفاده مکرر و طوالنی از الکل به    .3

های خوردگی الستیک و پالستیکشدن و ترکتغییر رنگ، تورم، سخت

 خاص شود.

ها باید خالی از افراد بوده و درها هنگام گندزدایی و نظافت، سننالن .4

ها باز گذاشننته شننوند و جهت تهویه بهتر اسننت هواکش نیز   و پنجره

 باشد.روشن 

به       .5 ظات الزم  ندزدایی مالح گام گ منظور جلوگیری از خطر در هن

 نظر گرفته شود.گرفتگی دربرق

 گندزداها باید با آب سرد یا م،مولی تهیه گردد.  .6

های گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول محلول .7

 ساعت کاهش می یابد(. 24پس از گذشت 

شستشوی     .8 ستفاده از ماسک   مرتب دست  امکانات الزم برای  ها و ا

شیفت حداقل       شیفت )به ازاء هر  صرف در طول  سک( و   2یکبار م ما
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شننسننتشننو و گندزدایی روزانه لباس کار برای نیروهای خدماتی باید   

 فراهم شود.

گندزدایی قوی و موثر که ماده ف،ال آن هیپوکلریت سنندیم در از  .1 نکات مهم در خصوص سفیدکننده

، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفوالنزا موثر است بین بردن باکتری

 شود.اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر ف،ال می

دقیقه زمان    60تا   10های خانگی )با    گندزداها و سنننفیدکننده      .2

طور گسنننترده در دسنننترس اسنننت و برای کم و به تماس(، با هزینه

 شود.گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می

ها غشنناهای مخاطی، پوسننت و مجاری  حال سننفیدکنندهبا این  .3

سی را تحریک می  وند و ش کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه میتنف

دهند. بنابر این راحتی با سننایر مواد شننیمیایی واکنش نشننان می  به

 ها باید با احتیاط مصرف گردند.سفیدکننده

 اسنننتفاده نادرسنننت از سنننفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان .4

تواند اثرات آن را برای تر( میتر و ض،یف شده )قوی سازی توصیه  رقیق

دیدگی کارکنان مراقب بهداشننتی گندزدا کاهش دهد و باعث آسننیب

 گردد.

سفیدکننده رقیق   برای تهیه  .5 ستفاده از  رعایت موارد زیر  شده و ا

 ضروری است:

بند ضنند آب و دسننتکش و عینک برای  اسننتفاده از ماسننک، پیش  -

 شود.ت از چشم در برابرپاشیدن توصیه میمحافظ

های با تهویه مناسب مخلوط نموده  های سفیدکننده در محل محلول -

 و استفاده گردد.

یه           - عث تجز با با آب سنننرد مخلوط گردد )آب گرم  نده  یدکن سنننف

 نماید(گردد و آن را ناکارآمد میهیپوکلریت سدیم می

همراه سننایر مواد شننوینده خانگی  ها بهکنندهکار بردن سننفیداز به -

 هایتواند باعث واکنشداده و میاجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهش

عنوان مثال گازهای سنننمی در هنگام شنننیمیایی خطرناک شنننود. به 

نده اسننیدی مانند موادی که کننده با مواد شننویمخلوط کردن سننفید

گردد و این گاز  شنننود، تولید می کردن توالت اسنننتفاده می  برای تمیز

حت گردد. در      می یا جرا عث مرگ  با ند  تدا از مواد  توا صنننورت لزوم اب

کننده برای شنننوینده اسنننتفاده نمایید و قبل از اسنننتفاده از سنننفید 

 گندزدایی، کامال با آب بشویید.
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به سنننطوح    گی در فلزات میها موجب خورد  سنننفیدکننده    گردند و 

 زنند.شده صدمه میرنگ

د رکننده به چشم وا از تماس با چشم باید خودداری گردد. اگر سفید   -

دقیقه با آب شننسننته و با یک پزشننک 15گردد بالفاصننله باید به مدت 

 مشورت گردد.

شید قرار می   کننده رقیقسفید  - شده وقتی در م،رض نور خور رد گین

سمی آز  سفید اد میگاز  ها باید در مکان خنک و کنندهنماید؛ بنابراین 

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

شت زمان تجزیه می    - سدیم با گذ شود برای اطمینان از  هیپوکلریت 

سفید   شده خریداری نموده  هایی که اخیرا تولید کنندهاثربخشی آن از 

 خودداری گردد. و از ذخیره بیش از حد

سفید  - ستفاده کنید محلول رقیق اگر از  و  شده را روزانه کننده رقیق ا

سننازی قید شننود و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسننب تاریخ رقیق

ستفاده را ب،د از   های تهیهمحلول بریزید. مواد  ساعت دور  24شده بال ا

وح این ابتدا سط گردد، بنابرها میکنندهشدن سفید  ف،الآلی موجب غیر

ید تمیز       با به مواد آلی  ته  ماده       آغشننن با  ندزدایی  بل از گ شنننده و ق

 کننده عاری از مواد آلی گردد.سفید

شید و در  کننده رقیقسفید  - صورت امکان  شده را باید دور از نور خور

 در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
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 مصرف هیپوکلریت سدیم راهنمای غلظت و -1جدول 

 (PPMم،ادل درصنند  5 های سننفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریت سنندیم عمده محلولمحلول اولیه: 

  (  کلر قابل دسترس50000

صیه  سدیم   1:100محلول شده:  محلول تو صد   5از هیپوکلریت  صیه می در ستفاده از    تو سمت   1شود ا ق

  برای گندزدایی سطوح( 1:100 کشی )محلولقسمت آب سرد لوله 99فیدکننده به س

سفیدکننده به آب را تنظیم کنید          سبت  سدیم، ن سب هیپوکلریت  ستیابی  به غلظت منا عنوان به .برای د

هیپوکلریت سنندیم، از دو برابر بیشننتر از   درصنند 5/2های حاوی سننازی سننفیدکننده ، برای آمادهمثال

 قسمت آب( 98قسمت سفیدکننده به   2سفیدکننده استفاده کنید )ی،نی 

درصنند هیپوکلریت سنندیم یک محلول  5برای سننفیدکننده حاوی سننازی: کلر قابل دسننترس ب،د از رقیق

   پی پی ام خواهد بود 500درصد یا  05/0، کلر قابل دسترس در حدود 1:100

ا ت اوتی تهیه خواهند شد های دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متف کننده شامل غلظت های سفید محلول

  نظر حاصل گرددرقت مورد

 زمان تماس برای کاربردهای متفاوت: 

 گرددبیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میمتخلخل: سطوح غیر  

   ها،  )برای تِی شنننوددقیقه توصنننیه می    30س زمان تما  کردن اقالم: ورگندزدایی از طریق غوطه

 دستمال، لباس، دستکش و نظایر آن(

کردن مدفو ، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مای،ات   آلی تمیز گردد )مانند تمیزنکته: سطوح باید از مواد  

  وری(بدن قبل از گندزدایی یا غوطه

 

 راهنمای تهیه مواد گندزدا -2جدول 

 نسبت گندزدا به آب سرد گندزدایی در دسترس غلظت مورد نیاز

پی  500کلر قابل دسننترسننی  

 درصد 05/0پی ام یا 

صد   5آب ژاول  پی پی  50000)در

 ام کلر قابل دسترس دارد(

 واحد آب سرد 99واحد گندزدا  1

 



 

 

 : نکات مهم در پیشگیری از کرونا ویروس5پیوست 

  های خود قبل از خوردن و آشامیدن دست

ثانیه با آب     20را تا باالی مچ به مدت حداقل       

و صنننابون مایم بشنننویید و درصنننورت عدم     

ه کنندیترسی به آب سالم از مواد ضدعفون   دس 

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند       از که مریض هسنننت با افرادی  ماس  ت

دادن با از روبوسنننی و دسنننت. خودداری کنید

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله  

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسنننک افراد بیمار و مشنننک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشنننم، بینی  از دسنننت دهان   وزدن 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

     سرفه، دهان و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال را      شانید و د ستمال کاغذی بپو را با د

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                                      
 

    اگر عالئم سنننرماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 نتقال ها در هوای سننرد و خشننک اویروس

تری دارند و باید هوای محیط مرطوب سریم 

 داشته شود؛نگه

   سطوحی که در تماس مکرر با آن هستید 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصننرف میوه و خود را سننیسننتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به اطرافیان 

 


