
پیش گیری از ابتال به کرونا   

 در اماکن زیارتی

:گروه ارتقا سالمت تهیه و تنظیم

 دانشکده بهداشت شیراز

 

 

 نکات مهم در پیشگیری از کرونا :

قبل از خوردن و آشامیدن دستهای خود را  با  

تانیه بشویید 02آب و صابون تاباالی مچ به مدت

و درصورت عدم دسترسی به آب سالم از مواد 

 ضدعفونی کننده بر پایه الکل استفاده نمایید

 از روبوسی و دست دادن با افراددیگر بپرهیزید 

از دست زدن به چشم و بینی و دهان خودداری 

کنیدو هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود 

را با دستمال کاغذی 

بپوشانید و دستمال را در 

 سطل زباله بیندازید

 

 چیست؟  کروناویروس

میمیمیولیی تیا عیامیل  سرماخوردگیی ازویروس

هییییای شییییدیییییدتییییری  بیییییییییمییییاری

را شیامیل  ۹۱کیوویید  و مرس سارس، همچون

این ویروس به طور طبیمی در پستانداران  شود. می

و پرندگان شیوع پیدا می کند، با این حال تاکنون 

آخرین  است. هفت کروناویروس انسانی کشف شده

نییییییییییوع آنییییییییییهییییییییییا،در 

شیییوع  انسیان در گییری همه با چین ووهان شهر

 پیدا کرد.

 

 

 

 

 عالئم اصلی بیماری  : 

 و مشکالت حاد تنفسی تنگی نفس سرفه، تب، 

از طریق ریز قطرات یا سرفه ییا راه های انتقال :  

 عطسه و یا لمس اشیای الوده



Caption describing picture or graphic 

 بهداشت فردی مربوط به کفشداری ها:

 بهداشت فردی مربوط به کفشداری ها: 
تمویض ماسک و دستکش و ضد عفونی دسیتیهیا   •

 توسط پرسنل

عدم استفاده از کیسه نایلونیی مشیتیرر بیرای   •

 کفشها

 

 

 

 

 

 بهداشت ساختمان:
استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنیریره   •

 های سالن ها  

نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقیال  •

 بیماری به تمداد کافی 

نصب راهنمای شستشوی دستها  در محل سیرو   •

 مواد غذایی و سرویس های بهداشتی

بهداشت فردی مربوط به ایستگاه 

 های بازرسی ورودی : 

تمامی پرسنل بازرسیی ورودی حیرم   •

باید از وسایل حفاظت شخصی از جمله 

ماسک فیلتردار و دستکش اسیتیفیاده  

 نمایند

 تحویل ماسک به زائرین    •

تمویض ماسک و دستکش و ضدعفونی   •

دستها درفواصل زمانی مناسب تیوسیط 

 پرسنل 

بازرسی بدنی زائران با دستیگیاه هیای  •

 الکترونیکی 

عدم ارائه چادر به زائرین ) کلیه زائرین   •

باید از چادر، مهر، سراده و کتیابیهیای 

 ادعیه شخصی استفاده نمایند (

اطالع رسانی کلیه پیامهای بهیداشیتیی  •

پیشگیرانه به محل از طریق نصب بنیر، 

 تابلوهای الکترونیکی، پیامک 

 گندزداهای سطوح: 

استفاده از موادگندزدا و ضدعفیونیی  •

 کننده بر پایه ی الکل  مروزدار

مواد گندزدای اکسیییدان نیظیییر  •

پراکسید هیدروژن و گینیدزداهیا و 

 سفیدکننده های خانگی 

 

 

 

اقدامات الزم در موارد مواجههه 

 با افراد مشکوک به بیماری:

بالفاصله از ادامه کار مینیو و بیه 

مراکز درمانی ارجااع داده شیود و 

فقاط باتاییدیه این مراکزافیراد بیه 

 محل کار خود بازگردند. 

:دستورالممل کرونا در اماکین منبع

 متبرکه


