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دامنه کاربرد:
یر آنو نظافروشی ، میگو هافروشی، ماهی هافروشی، مرغهاقصابیواحدهاي صنفی: 

مقدمه:
ترشحات بینی و دهان میانسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیهاز انسان بهویروس کروناانتقال، اطالعاتآخرین طبق

هـا تماس دست، راه دیگر انتقالطریق سرفه یا عطسه منتقل شود.متري از 2تا 1فاصلهدر تواندویروس میاین باشد. 
، پریـز و  هـا لـه پنـرده ، میـز و صـندلی، شـیرآالت   ، هادستگیره دربتجهیزات، انندیروس مآلوده به وو سطوحبا محیط

اسکناس، اسناد و مدارك دسـت بـه دسـت    (شودطور عمومی و مشترك استفاده میهبوسایلی کهکلیدهاي برق و کلیه
آب و ت خـود را بـا  بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك دست و صـور نظایر آن) شده و

.یدصابون شستشو ده

اقدامات کنترلی بهداشت محیطی
عفونت در هوا، سطوح و اشیاء عامل کاهش غلظت هدف:

در کرونـا ویـروس   نترل و پیشـگیري از شـیوع  کجهت توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی هدف از تهیه این راهنما ارائه 
باشد. این راهنما اطالعات بهداشتی جهت کاهش میهاي گوشتیآوردهواحدهاي صنفی عرضه گوشت، مرغ، ماهی و فر

تـردد هـا فعالیـت و   نیروهاي خدماتی و افرادي که در این مکانارباب رجوع،کارکنان،امکان انتقال بیماري  براي کلیه 
دهد.دارند، ارائه می
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گندزدایییک متر از افراد بیمار یا مشکوك، ، جداسازي فضا یا رعایت فاصله حداقل مناسب و مطلوبتهویهراهکارها:
سطوح و اشیاء

بهداشت فردي:.1
رسانی گردد:اطالع،نکات بهداشتی زیرن رعایت گردد ضمتوصیه می

پرهیز کنید؛با یکدیگر و رو بوسی کردندست دادناز
بر پایه الکل؛ندهکنمواد ضدعفونیها با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا استفاده از شستن مرتب دست
؛هاي عمومی و شلوغ پرهیز کنیدحضور در مکانازامکان محدود نموده وهاي خارج از منزل را تا حدعالیتف
داشتن کارت بهداشت براي کلیه دست اندرکاران مواد غذایی الزامی است؛
صورت و درده کنید صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفادر

؛شدن عالیم به مراکز درمانی مراجعه کنیدشدید
؛دستکش استفاده نمایندک، چکمه وماسلباس حفاظتی، باید از در هنگام نظافت متصدیان/ نیروهاي خدماتی
د؛از دستگاه کارتخوان استفاده نمایی"المقدور از دریافت وجه دستی از مشتریان خودداري نموده و ترجیحاحتی
گندزدایی لباس کار در پایان  فعالیت روزانه الزامی است؛شستشو و
صورت روزانه؛حین کار بهبند یکبار مصرف دراستفاده از ماسک، کاله، دستکش و پیش
.بدون استفاده از دستکش به طور مستقیم با مرغ، ماهی و گوشت و تجهیزات و ابزار کار در تماس نباشید
اي آسانسور و باالبر (در صورت وجود) از دستمال کاغذي استفاده نمایید؛ هبراي تماس با دکمه
 که دستمال وجود نداشت از در صورتیالزامی است (عطسه یا سرفه کردن هنگامکاغذي از دستمال استفاده

؛قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید)
ابزار کار و سایر وسایل (ترجیحا، صندلی، کف، دیوار،عدم استفاده از دستمال مشترك براي تمیز کردن میز	از "

دستمال نظافت یکبار مصرف استفاده نمایند)؛
 ها با چشم، بینی و دهان قبل از شستشو و ضدعفونیتماس دستعدم
دلیل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتال به عدم استعمال دخانیات به

ویروس؛
دستمال کاغذي، ماسک و دستکش مصرف شده را در سطل دردار بیاندازید؛
.در حین کار از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید
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:بهداشت مواد غذایی.2
که مورد تایید از جمله مرغ، ماهی، میگو و گوشت در بسته بندي هاییهاي خام دامی فرآوردهمی گرددتأکید

.عرضه شودو فروشگاه هاي زنجیره اي و میادین تره بار د صنفی در واحمی باشد سازمان دامپزشکی 
صورت روباز خودداري گردد.از عرضه گوشت، مرغ، ماهی، میگو و امثال آن به
 سنتی، حداقل داراي پوشش مناسب صورت ، میگو و امثال آن به(تازه) گوشت، مرغ، ماهیدر صورت عرضه

د.نگردنعرضه روبازبوده و به صورت 
 از قطعه قطعه کردن مرغ در مرغ فروشی ها خود داري شود.با سطوح و دست، به منظور کاهش تماس مرغ
 به منظور کاهش تماس ماهی و میگو با سطوح و دست، از قطعه قطعه و تمیزکردن ماهی و میگو در مراکز

عرضه و صنفی خود داري شود.
ي مجوز دامپزشکی عرضه نگردد. البته در قصابی هاي سنتی گوشت چرخ کرده آماده بدون بسته بندي دارا

بهتر است گوشت چرخ هم نشود.
 در صورت تقاضاي مشتري فقط در حضور مشتري با رعایت بهداشت فردي و تجهیزات و محیطی گوشت می

شستشوي دست و تعویض دستکش توسط قصاب یا"طوریکه براي هر بار چرخ کردن اوالتواند چرخ گردد.
سطوح میز کار و چرخ برای ھر بار چرخ کردن تمیز شده و گندزدایی 	"کارگر انجام شود. دوما

شود.
 عرضه و فروش محصوالت گوشتی و هرگونه فرآورده خام دام و طیور به صورت دستفروشی و سیار در خارج از

محل هاي صنفی ممنوع می باشد.
خارج از یخجال نگهداري نشود. فرآورده خام دامی (مرغ و ماهی و گوشت) در

بهداشت ابزار و تجهیزات:.3
کنی، چاقو، ساطور، سینی،  لگن، چرخ یخچال و فریزرهاي، ابزار و تجهیزات از جمله میز کار، تخته گوشت خرد

طور مستمر گندزدایی شود.گوشت، ترازو، باسکول  و امثال آن به
صورت روزانه ضروري است.ف جهت استفاده در حین کار بهبند یکبار مصرتهیه ماسک، کاله، دستکش، پیش
.ظرف حاوي صابون مایع و دستمال کاغذي در کنار دستشویی تعبیه گردد
 .جهت نقل و انتقال محصوالت از خودروهاي حمل و نقل تحت نظر سازمان دامپزشکی استفاده شود
صورت مستمر الزامی است.گندزدایی خودرو حمل و نقل به
بار استفاده گندزدایی شود.س از هرل نظافت پوسای
رنده به تعداد مناسب در واحد صنفی.ها با پایه نگهداکننده دستعفونیتعبیه ظروف حاوي مواد ضد
.کارتخوان ها و کلیه دستگیره در و یخجال  و فریزرها بطور میتمر گندزدایی شوند
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 بطور مستمر گند زدایی گردد.در صورت وجود میز و یا صندلی و یا مبلمان محل نیز

بهداشت ساختمان:.4
 هواکش و باز گذاشتن درها و استفاده از به منظور ایجاد تهویه مناسب در واحدهاي صنفی و محل هاي فروش

ون بو دم در داخل محل باشد. ددر واحد صنفی ضروري می باشد. طوریکه همیشه هواي مناسب و بهاي پنجره
 زدایی کنیدگندجزامصورت را بهروشویی،
صورت روزانه گندزدایی شود،دیوار، کف، سقف و ابزار کار به
سطوح داراي تماس مشترك با دستمال، تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد .
آوري و دفع خصوص جمعصورت پذیرد و درهاي دردار پدالی در سطلها باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

بدون درز و نشت)هاي پالستیکی محکمآوري پسماند در کیسهجمعامی مالحظات بهداشتی (پسماند رعایت تم
الزامی است،

صورت موقتها (در صورت وجود) بهکنسردها و آب خوريف آبحذ،

:هادستشويشستصحیح نحوه.5
:شسته شوندبه طریقه زیر ثانیه20مدت باید با آب گرم و صابون به هادست

،ها را مرطوب کنیددست- 1
،از صابون مایع استفاده کنید- 2
،ها را خوب به هم بمالیدکف دست- 3
،را بشوئیدانگشتان - 4
،ها را بشوئیدمچ- 5
،بین انگشتان را بشوئید- 6
،آبکشی کنیدها را دست- 7
،خشک کنیدیا حوله یک بار مصرف با دستمال کاغذي - 8
،ببندیدیا حولهشیر آب را با همان دستمال- 9

،دستمال را سطل زباله درب دار بیندازید-10
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:نکات مهم.6
هاي تنفسی به تعداد کافی در محل،از انتقال بیماريپیشگیرينحوه ی نصب تابلوهاي آموزش
190در صورت نیاز به مشاوره از تلفن تماس بهداشتیدر  سرویسهادستشوي شستنصب راهنماي

مایید؛راهنمایی و مشاوره دریافت ن
درجه38باالي تبصورت بروز هرگونه عالئم شبیه سرماخوردگی فصلی در افراد مقیم و پرسنل مانند: در ،

عالئم گوارشی از قبیل اسهال، نارسایی اعضاي بدن به، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، سرفه و گلودرد
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راکز درمانی/ خدمات جامع سالمت ارجاع ها و شوك عفونی باید بالفاصله از ادامه کار منع و به مخصوص کلیه
داده شود و فقط با تاییدیه رسمی این مراکز/ افراد به محل کار خود بازگردند.

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

نظر گرفته شود.گرفتگی درمنظور جلوگیري از خطر برقالحظات الزم بهدر هنگام گندزدایی م
 .گندزداها باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد
ساعت کاهش می یابد).24هاي گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت محلول
از ماسک یکبار مصرف در طول شیفت (به ازاء هر ها و استفادهامکانات الزم براي شستشوي مرتب دست

ماسک) و شستشو و گندزدایی روزانه لباس کار براي نیروهاي خدماتی باید فراهم شود.2شیفت حداقل 
ازاستفاده نماییدامکان آلودگی وجود دارد هایی کهمکانمخصوص فقط براي گندزداییی ت .
ی،هادستمالزباله،سطلهاي بهداشتی باید از وسایلی که براي سرویسگندزداییو وسائل نظافت، ت

.مجزا باشدشود،هاي دیگر استفاده میمکان

را صورت صدمه آند و آسیب نبیند و دروماسک پاره نشدر طول مدت نظافت مراقب باشید لباس، دستکش و
. تعویض نمایید

دقیقه خیس بماند.10مدت الزم  است سطوح گندزدایی شده به
ی را بهمقابل به پایان برسانیدغاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه نصورت مارپیچ حرکت دهید)(ت.
"یر"شود باید داراي چند و غیره استفاده میکه براي نظافت کف، دیوار "هاییتاضافی باشند."س
ی، میبایست در آب دپس از استفاده از پارچهاغ شسته و سپس در محلول آب ژاول ها، دستمال نظافت و ت

شده و براي استفاده آماده باشد.ور بماند. بعد از آن در دماي اتاق خشکدقیقه غوطه30مدت به
هاي بهداشتی (روشویی، توالت و حمام)، ترازو، باسکول، چرخ گوشت، ها، سرویسپنجره،سقف،دیوارها، کف

، هاشیرآالت، نرده  پلهدستگیره درها، درها، ل، فریزر، پالت، تخته گوشت خردکنی، چاقو، ساطور، سینی، یخچا
نظایر آن را ابتدا تمیز و سپس گندزدایی و وسایل عمومیکابینت، گوشی تلفن، کلید و پریزها، ، کمد، صندلی
نمایید؛

مواد جامد و مایع تمیز و سپس از ماده گندزدایی کننده مجاز استفاده شود و محل آلوده شده را ابتدا از
درصورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله کاغذي سطوح را خشک و تمیز نموده و حوله را در کیسه زباله 

بیاندازید.
از تماس کافی سطوح با ماده گندزدایی کننده مطمئن شوید.
درصورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نمایید.
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دردار الزامی است.ها در کیسه زبالهدور ریختن دستکش
کیسه زباله را پلمپ کنید و از دفع صحیح آن مطمئن شوید.
 کننده با پایه الکلی تمیز نیها را با آب و صابون بشویید یا ماده ضدعفوبالفاصله دستگندزداییبعد از اتمام

.کنید از تماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نمایید
براي تمیز کردن سطوح از هواي فشرده استفاده نکنید.
هاي که براي شستشو و نظافت سرویسشود باید از وسایلی وسایلی که براي نظافت استفاده میها و دستمال

رود جدا بوده و در هیچ شرایطی مشترك استفاده نگردد. کار میهبهداشتی ب
 بینی شده و حفاظتی مربوطه در محلی مناسب پیشمحل نگهداري مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل

باشد.میموظف به تامین نیازهاي مرتبط متصدي واحد صنفی 

:هاي سطوحگندزدا. 7
اي مجوز مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دار1- 7

کلی طورکش با طیف گسترده است و بهروبدرصد یک میک70اتیل الکل ها موثر است.الکل براي از بین بردن ویروس
هاي عنوان مثال درپوش الستیکی ویالبهاز الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب براي گندزدایی سطوح کوچک (

شود.استتوسکوپ و ونتیالتورها) استفاده میخارجی تجهیزات (مثل و گاهی سطوح )ترمومترهادارویی مولتیپل دوز، 
اهایی با تهویه مطلوب و در فضشدهراي گندزدایی سطوح کوچک محدود دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن ببه

شدن و سختتواند باعث تغییر رنگ، تورم،عنوان گندزدا میالکل بهاستفاده مکرر و طوالنی ازگردد.استفاده می
هاي خاص شود.خوردگی الستیک و پالستیکترك

مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بر پایه الکل داراي مواد کواترنر آمونیوم2- 7
مطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کننده

مواد گندزداي اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن3- 7
همطابق دستورالعمل و راهنماي شرکت تولید کنند

کنندهسفید4- 7
جمله روس ازقارچ و ویقوي و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتري،ايگندزدایی

شود.فعال میغیرراحتی توسط مواد آلی،است اما بهویروس آنفوالنزا موثر 
ی سطوح در مراکز است و براي گندزدایطور گسترده در دسترسکم و بهبا هزینه، هاي خانگیگندزداها و سفیدکننده

کند و تحت را تحریک میها غشاهاي مخاطی، پوست و مجاري تنفسیبا این حال سفیدکنندهشود.درمانی توصیه می
ها باید با این سفیدکنندهدهند. بنابرراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میشوند و بهو نور تجزیه میتاثیر گرما 
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تر و شده (قويتوصیهسازيرقیقجمله عدم رعایت میزانکننده ازاستفاده نادرست از سفیدمصرف گردند.احتیاط
دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.کاهش دهد و باعث آسیبتواند اثرات آن را براي گندزداتر) میضعیف

:استرعایت موارد زیر ضروري شده براي تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق
شود.از چشم در برابرپاشیدن توصیه میبند ضد آب و دستکش و عینک براي محافظتاستفاده از ماسک، پیش-
هاي با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.در محلکننده هاي سفیدمحلول-
.)نمایدرا ناکارآمد میگردد و آنرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم میکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گسفید-
.رقیق نماییددرصد05/0آن را تا درصد،5کننده حاوي هیپوکلریت سدیم در صورت استفاده از سفید-

هیپوکلریت سدیمراهنماي غلظت و مصرف -1جدول
دسترس)  کلر قابل PPM)50000معادل 5کننده خانگی حاوي هیپوکلریت سدیم % هاي سفیدعمده محلولمحلول اولیه:

قسمت آب سرد 99کننده به قسمت سفید1شود استفاده از توصیه می5یت سدیم % راز هیپوکل1:100محلول شده:محلول توصیه
)یک قاشق غذا خوري سفید کننده در چهارلیوان آبکشی (لوله 

عنوان مثال ، براي به.کننده به آب را تنظیم کنیدی  به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدبراي دستیاب
کننده قسمت سفید2استفاده کنید (یعنی کنندههیپوکلریت سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیددر صد 2,5هاي حاوي سازي سفیدکنندهآماده
( دوقاشق غذا خوري سفید کننده در چهار لیوان آب)قسمت آب)98به  

کلر قابل دسترس در ،1:100د هیپوکلریت سدیم یک محلول صدر5اوي براي سفیدکننده ح:سازيکلر قابل دسترس بعد از رقیق
پی پی ام خواهد بود500صد یا در05/0حدود 

هاي دیگر از هیپوکلریت سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقت مورد نظر حاصل گرددنده شامل غلظتکنهاي سفیدمحلول
هاي متفاوت: زمان تماس براي کاربرد

گرددبیشتر یا مساوي ده دقیقه توصیه میمتخلخل:سطوح غیر
 شوددقیقه توصیه می30زمان تماس :کردن اقالمورغوطهاز طریقگندزداییلباس، دستکش و دستمالها،ی(براي ت ،

)نظایر آن
ا دیگر مایعات بدن قبل از گندزدایی یا خون ی،ترشحات، استفراغ،کردن مدفوعتمیزسطوح باید از مواد آلی تمیز گردد (مانندنکته: 
)وريغوطه

گندزدامواد راهنماي تهیه -2جدول 
نسب گندزدا به آب سردگندزدایی در دسترسغلظت مورد نیاز

پی پی ام 500کلر قابل دسترسی 
درصد05/0یا 

پی پی ام 50000درصد (5آب ژاول 
آب سردواحد 99،واحد گندزدایککلر قابل دسترس دارد)
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:هاالزم براي استفاده از سفیدکنندههاياحتیاط
زنندشده صدمه میگردند و به سطوح رنگب خوردگی در فلزات میها موجسفیدکننده.
دقیقه با آب 15کننده به چشم وارد گردد بالفاصله باید به مدت داري گردد اگر سفیداز تماس با چشم باید خود

ورت گردد.شسته شود و با یک پزشک مش
داده و ناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشهمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتها بهکنندهکار بردن سفیدهاز ب

کردن سفیداي سمی در هنگام مخلوط عنوان مثال گازههبهاي شیمیایی خطرناك شود.تواند باعث واکنشمی
گردد و این گاز ، تولید میشودکردن توالت استفاده مییزاسیدي مانند موادي که براي تمکننده با مواد شوینده

نمایید و قبل از استفاده از تدا از مواد شوینده استفاده صورت لزوم ابتواند باعث مرگ یا جراحت گردد. درمی
کامال با آب بشویید.گندزدایی، کننده براي سفید

ها کنندهنماید؛ بنابراین سفیدیرد گاز سمی آزاد میگوقتی در معرض نور خورشید قرار مینشده کننده رقیقسفید
باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.

هایی که اخیرا کنندهنان از اثربخشی آن از سفیدشود براي اطمیلریت سدیم با گذشت زمان تجزیه میهیپوک
ره بیش از حد خودداري گردد.شده خریداري نموده و از ذخیتولید

ده و بر روي آن برچسب تاریخ شده را روزانه و تازه تهیه نموده رقیق استفاده کنید محلول رقیقکنناگر از سفید
ساعت دور ریخته بریزید. مواد آلی موجب 24بعد از شده بال استفاده را هاي تهیهسازي قید شود و محلولرقیق
و قبل از شدهشته به مواد آلی ابتدا باید تمیزاین ابتدا سطوح آغگردد بنابرا میهکنندهشدن سفیدفعالغیر

کننده عاري از مواد آلی گردد.گندزدایی با ماده سفید
صورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس درشده را باید دور از نور خورشید وکننده رقیقسفید

.کودکان نگهداري گردد
نوع وسایل مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت (در نیمه شیفت و2وح الزم است براي نظافت سط

شوي حتماً شسته و گندزدائی شوند تا براي نوبت بعدي استفاده ها و وسایل کفها، تیانتهاي آن) دستمال
آماده گردند.

ها، پلهها، راهطوحی نظیر نردهزا، ابتدا ساست جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماريبهتر
نظافت و گندزدایی،محلول گندزدا پایه الکلیا با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده و مشابههاصندلی
گردد. 

صورت خود صندلی و ...) به مواد گندزدا بهها،ها، دستگیرهبت ناشی از آغشته شدن سطوح (میلهالزم است رطو
( مهم ) عمل آید. ال دیگري ممانعت بهاز خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمشده و خودي خشکهب

 شود.بینی میخشی مواد گندزدا بر روي سطوح پیشاي ماندگاري براي اثربدقیقه10مدت حدود
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پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت فردي

خطرات را شناسایی و مدیریت کنید.
تجهیزات حفاظت فردي ضروري را تهیه نمایید.

مشخص نمایید کجا باید تجهیزات حفاظت فردي 
پوشیده و درآورده شود.

لباس حفاظت فردي را بپوشید.
.یدبند ضد آب استفاده کنیشاز پ

ماسک را مطابق شکل بزنید. 

دست انجام شود.یضدعفون
پاكيبرایکیالستيهااز دستکش(شودیدهدستکش پوش

.)پسماندها استفاده شودیریتو مدیطمحيساز



در واحدهاي صنفی عرضه گوشت و مرغراهنماي کنترل محیطی معاونت بهداشت/مرکز سالمت محیط و کار

12

يحفاظت فرداتیزمراحل برداشتن تجه

آن، اگر یحو دفع صحیکبند پالستیشدرآوردن پ
یکدر یرد،گیمبند مورد استفاده مجدد قراریشپ

ده شود.ظرف با مواد گندزدا قرار دا
ی شده است، آن را درحالیدهاگر روکش کفش پوش

.یدبردارید،دستکش در دست دارکه
و به یداز داخل به خارج بچرخانو دستکش رالباس

.یدنحو مناسب دفع کن
ها را، چکمهید،ایدهپوشیکیپالستياگر چکمه ها

يها. چکمهیدزدن به آنها  از پا خارج کنبدون دست
مواد گندزدا يظرف محتویکا در شده ردر آورده
بیاندازید.

دست انجام شود.یضدعفون

برداشته شود.ماسک از پشت سر

ضدعفونی دست انجام شود.
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:نکات مهم در پیشگیري از کرونا ویروس

هاي خود را تا قبل از خوردن و آشامیدن دست
با آب و صابون مایع ثانیه 20باالي مچ به مدت 

بشویید و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از 
نمایید؛استفاده کننده بر پایه الکلیضدعفونیمواد

 تماس با افرادي که مریض هستند خودداري از
دادن با افراد دیگر از روبوسی و دست. کنید

ظمتر از افراد بیمار حف2تا 1(فاصله بپرهیزید
؛شود)

 از ماسک استفاده افراد بیمار و مشکوك حتما
. نمایند

بینی یا دهان خودداريزدن به چشم،از دست
کنید

 هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با
دستمال کاغذي بپوشانید و دستمال را در سطل 

؛زباله بیندازید

ردگی دارید در منزل اگر عالئم سرماخو
استراحت کنید؛

و خشک انتقال ها در هواي سردویروس
تري دارند و باید هواي محیط مرطوب نگهسریع

داشته شود؛

 گندزدایی سطوحی که در تماس مکرر با آن
.هستید
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 تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و
سبزیجات تازه؛

آموزش به اطرافیان


