
 

محافظت از سالمندان در 

 برابرویروس  کورونا

 

 

  عالیم  ابتال به کورونا چیست؟

تب ؛سرفه؛لرز؛کوتاهی تنفس؛عالیم 

گوارشی؛ اسهال و در موارد شدید 

عفونت ریه؛نارسایی کلیه و مشکالت 

       شدیدتنفسی

 چه کسانی مستعد هستند؟

 سالمندان

 افراد با بیماری زمینه ای مثل دیابت 

 و سرطان  بیماری قلبی و

 و کسانی که دچار ضعف سیستم ایمنی 

 و یا ضعف بدنی شدید هستند

 خانمهای باردارو 

که میتوانند بدن عالمت  و کودکان

 .ناقل بیماری باشند

 

 ؟راه های انتقال کدامند

 انتشار در هوا

 تماس نزدیک با فرد مبتال

 دست زدن به وسایل آلوده

 :راه های پیشگیری 

آب و صابون به مدت شستن مداوم دستها با 

 ثانیه 02حداقل 

 خود داری از دست دادن

 خودداری از روبوسی

خودداری از دست زدن به چشم و 

 بینی و دهان و کال صورت

هنگام عطسه و سرفه از دستمال 

کاغذی یا آرنج برای جلو دهان و بینی 

 استفاده کنید

 از تماس با افراد مبتال بپرهیزید



دستمال کاغذی را در محیط رها نکنید 

 و در سطل زباله در بسته بیندازید

زمانیکه عالیم تنفسی مانند سرفه و 

شدید عطسه دارید یا به بیماری مبتال 

از ماسک جهت جلوگیری از انتشار 

 بیماری استفاده کنید

هنگام گذاشتن و برداشتن ماسک 

حتما دست هایتان را کامال شسته 

دو ساعت از هر ماسک  باشید و حداکثر

 میتوانید استفاده کنید

 از خروج غیر ضروری از خانه جدا

 خودداری کنید

هفته  0داروهای خود را به مدت حداقل 

 تهیه و در منزل نگهدارید

داروها را بدون مشورت پزشک مصرف و یا 

قطع نکنید آنتی بیوتیک روی این ویروس 

 بی اثر است

 از سفر غیر ضروری بپرهیزید

 عات بیشتر مصرف کنیدمای

درجه حرارت خود را اندازه گیری کنید 

درجه بسیار مهم  83چون تب  بیش از 

  است

اگر بی اشتهایی پیدا کردید به پزشک 

مراجعه کنیدعالیم تنفسی و ضعف را جدی 

 بگیرید و به پزشک مراجعه کنید

بجای مکمل ویتامینی از مواد غذایی 

ی تازه و طبیعی استفاده کنیداز میوه و سبز

 تمیز و ضد عفونی شده استفاده کنید

پروتیین مانند مرغ و ماهی و گوشت و تخم 

مرغ کامال پخته را در برنامه غذایی خود جا 

 دهید

مایعات گرم مانند چای و سوپ رقیق  

به توصیه هایی که از طرف مصرف کنید

وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 

 .اعالم میکنند توجه کنید

 :هاصحیح شستشو دستطریقه 

  

 

برای خشک کردن دست ها از دستمال 

 کاغذی استفاده کنید

بهداشت تنفسی و بهداشت :سه نکته کلیدی

دست عدم خروج غیر ضروری از خانه وعدم 

در صورت نیاز . استتماس با افراد بیمار

جهت دریافت صفرداخلی   8381باشماره 

  اطالعات بیشتر تماس بگیرید

 



 

 

 



 


