
 

    

 

راههای مراقبت از دانش 

آموزان در برابرویروس 

 کورونا

 

خانواده بزرگی کورونا ویروس چیست؟

از ویروس هاهستند که در شهر ووهان 

چین پیدا شده است و به شدت مسری 

 عالیم ابتال به این ویروس .هستند

عالیم شایع شامل تب؛ چیست؟

ی  شسرفه؛کوتاهی تنفس؛و عالیم گوار

در موارد شدید .اسهال استمثل 

عفونت ریه؛سندرم تنفسی حاد شدید 

یعنی نفس کشیدن بسیار سخت و 

 مشکل میشود؛و نارسایی در کلیه ها

چه کسانی بیشتر مبتال 

افراد دارای بیماری ,سالمندان؟میشوند

زمینه ای مثل دیابت و بیماری قلبی؛ 

کسانی که سیستم ایمنی آنها بخاطر 

 .کودکانو بیماری ضعیف باشد 

انتشار در :راه های انتقال کدامند؟

؛دست ؛تماس نزدیک با انسان مبتالوهوا

 زدن به وسایل آلوده

سطوح  چه مدت زمانی ویروس بر روی

 هنوز مشخص نشده استزنده میماند؟

چندین ولی با توجه به اطالعات فعلی تا

بوسیله موادشستشو زنده میماندساعت 

از دهنده مثل وایتکس میتوان آن را 

 .بین برد

 
  

 اصول پیشگیری از کوروناچیست؟

 بشویید را دست های خود

 



روبوسی نکنیدیکدیگر را بغل نکرده و 

چشم و صورت خود را دست ندهید

بغل کردن از  نکنید لمس

یکدیگرخودداری کنیدو از لوازم 

در .شخصی خود استفاده کنید

صورتیکه هرگونه عالمتی 

ردگی دارید در منزل سرماخواز

: محافظت از دیگران استراحت کنید

هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی 

و .خود را با دستمال کاغذی بپوشانید

دستمال کاغذی را در سطل در بسته 

در صورتی که دستمال در  .بیندازید

دسترس نداشتید با آرنج خود صورت 

خود را بپوشانیدحتما بعد از سرفه و 

با عطسه یا هنگام مرا قبت از بیماران 

آب و صابون یا در صورت در دسترس 

نبودن آنها با محلولهای ضد عفونی 

کننده الکلی دست خود را تمیز کنیم 

قبل و بعد از غذا خوردن حتما دست 

بعد از استفاده از .های خود را بشوییم

سرویس بهداشتی حتما به مدت 

حداقل بیست ثانیه دست های خود را 

هنگام دست زدن به سطوحی  بشوییم

ه از آلوده نبودن آنها اطمینان نداریم ک

مثل میله اتوبوس یا مترو و یا میز و 

نیمکت هایی که سطح آنها ضد عفونی 

های خود را شسته نشده اند حتما دست

از خوردن غذا بیرون یا ضد عفونی کنید

و مواد غذایی را  داز خانه پرهیز کنی

امال شسته و کامال پخته مصرف ک

ها و بینی و از لمس کردن چشم کنید

دهان با دست های آلوده اکیدا 

هایی که از ماسک در محیط  بپرهیزیم

استفاده امکان آلودگی وجود دارد 

از ماسک باید بسیار با استفاده دکنی

دقت انجام شود چون هنگام گذاشتن و 

برداشتن آن اگر دست ها آلوده باشند 

امکان برخورد با صورت وجود دارد که 

در .ال بیماری شودمیتواند باعث انتق

صورتی که نیاز به تعطیلی مدارس 

کنید باشد لطفا در خانه بمانید و سعی 

در محیط های عمومی که احتمال ابتال 

به آموزش هاو . وجود دارد حاضر نشوید

توصیه هایی که از طریق معلم بهداشت 

به شما داده میشوند توجه کنید و به 

مل کنید از اجرای دستورالعمل عآنها 

اگر با فردی  .ی غیر اصولی بپرهیزیدها

که عالیم فوق را دارد مواجه شدید باید 
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صورتی که خودتان این عالیم را دارید 

به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه 

 .تماس بگیرید 4141یا با شماره .کنید 

 پیشگیری بهتر از درمان است
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


