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در صَرت اهکاى اس حضَر در اهاکي ضلَغ خَدداری کٌیدذ  (  00

در صدَرت    .  یا هذت سهاى حضَر در ایي اهاکي را کاّص دّیدذ 

حضَر در هساجذ ٍ یا هطزف ضذى تِ سفز سیارتی ، در تیي ًدوداس   

 .گشاراى اس سجادُ ضخصی استفادُ کٌیذ

اس اسثاب تاسی ّای قاتل ضستطَ تزای کَدکاى خَد استفدادُ  (  08

 .کٌیذ ٍ اس اسثاب تاسی ّای پارچِ ای ٍ پطوی خَدداری کٌیذ

جْت تَْیِ هٌاسة هحل کار ، هحل سًذگی ، کالس درس (  03

دقیقدِ   01تْتز است ّز رٍس در فَاصل هٌظن ٍ ّز تار حذاقل ...  ٍ

 .درب ّا ٍ پٌجزُ ّا را تاس کٌیذ

 

 :هٌبع

 

ضْزستاى صَهعِ سزا، هیذاى اًتظام ، جدٌدة   :  ًطاًی تذٍیي کٌٌذُ 
 (. رُ)پارک اتزیطن ، تیوارستاى اهام خویٌی 

 10311383110 :ضوارُ تواس 
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دست ّای خَد را هزتة تا آب ٍ صاتَى تطَییذ ، ضستي دستدْدا   (  9

السم ثداًدیدِ       81-31تا آب ٍصاتَى ، دٍ تار ، ّز تار حذاقل تِ هذت 

(خصَصاً تیواراى ٍ پس اس عطسِ ٍ سزفِ. ) هی تاضذ

 .هحلَل ّای ضذعفًَی کٌٌذُ پایِ الکلی ًیش درایي سهیٌِ هَثزًذ

در صَرتی کِ در ٍضعیتی ّستیذ کِ هوکدي اسدت در  دی رٍس            

ساعت ّا آب ٍ صاتَى در دستزس ًذاضتِ تاضیذ ، هی تَاًیذ اس صل     

. ّای ضذ عفًَی کٌٌذُ حاٍی الکل، استفادُ کٌیذ

در صَرت استفادُ اس صل ، تا سهاًی کِ صل خطک ضَد ،دست ّای 

خَد را تِ ّن توالیذ ، ایي صل ّا ًیاس تِ آب ًذارًذ ٍ الکل هدَجدَد     

 .در آًْا هیکزٍب ّا را اس تیي هی تزد

 

افزاد سالن اس دست سدى تِ چطن ، تیٌی یدا دّداى خدَد حدتدی            (  01

االهکاى اجتٌاب کٌٌذ؛ سیزا راُ غیز هستقین اًتقال تدیدوداری اس ایدي           

. زیق هی تاضذ

ضایع تزیي راُ اًتقال ٍیدزٍس آًفلَاًدشای اًدساًی اس  زیدق            

 .قطزات تٌفسی تشرگ ،یعٌی سزفِ یاعطسِ فزد تیواراست



 بِ ًام خدا

 :هقدهِ

تِ هٌظَر پیطگیزی اس اتتالء تِ تیواری آًفلَاًدشای ًدَ   آ،رعدایدت            

 :اصَل تْذاضتی سیز ضزٍری هی تاضذ 

اٍلیي تَصیِ بِ بیواراى دچار عالئن بیواریْای تٌفسیی  

 :خصَصاً عالئن هشابِ آًفلَا ًسا 

فدَرا تدِ     (  ، گلَ درد ، سزفِ    تة)  در صَرت تزٍس عالین تیواری (  0

 .پشضک هزاجعِ کٌیذ ٍاس خَد درهاًی جذا پزّیش ًواییذ

 

 

 

 

 

رٍس پس اس ضزٍ  عالیدن ٍ یدا تدا           7در صَرت اتتالء تِ تیواری تا ( 8

در هدٌدشل     (  تذٍى هصزف دارٍی تدة تدز    ) ساعت پس اس پایاى تة 81

 .تواًیذ ، تا هاًع اس اًتطار ٍیزٍس گزدیذ

هاًذى در هٌشل تِ ایي هعٌاست کِ ضوا تِ جشء تدزای هدزاجدعدِ تدِ          (  3

پشضک ، ًثایذ اس هٌشل خارج ضَیذ ٍ اس اًجام کلیِ فعالیت ّای رٍساًِ 

 .خَدداری ًوائیذ

هتز اس    8تا  0حذاقل تیي . اس تواس ًشدیک تا افزاد تیوار خَدداری کٌیذ(  1

.ایي افزاد فاصلِ تگیزیذ

 

اس رفتار ّایی کِ هٌجز تِ تواس ًشدیک هی ضَد ، هاًٌذ دست دادى ،     (  5

 .تَسیذى ٍ در آغَش گزفتي ، پزّیش ًواییذ

 

دستوال کاغذی یکثار در ٌّگام عطسِ ٍ سزفِ ، دّاى ٍ تیٌی خَد را تا ( 6

 .کاهال تپَضاًیذهصزف 

در صَرت ّوزاُ ًذاضتي دستوال کاغذی ، تا آستیي پیدزاّدي خدَد در        (  7

قسوت آرًج  یا تاسٍ ، جلَی دّاى ٍ تیٌی خَد را تگیدزیدذ، سیدزا آسدتدیدي           

. پیزاّي ، ًسثت تِ کف دست کوتز تا سطَح ٍ اضیاء تواس پیذا هدی کدٌدذ     

حتی االهکاى اس دست تزٌِّ تزای پَضاًذى دّاى ٍ تیٌی استفادُ ًکٌیذ یا در   

 .صَرت استفادُ دست ّا را ضذ عفًَی ًوَدُ یا تا آب ٍ صاتَى تطَییذ

دستوال کاغذی خَد را پس اس استفادُ داخل سطدل آضدلدال درب دار          ( 8

 .حاٍی کیسِ ستالِ تیٌذاسیذ


