
 

 

  
 
 .شوید خارج منزل از لزوم صورت در فقط کنید سعی

 وارد جایی به زدن دست بدون منزل به ورود محض به
 آب با را خود هایدست و شوید شویی دست

 .بشویید ثانیه بیست مدت به صابون و
 

 دستگیره شیر، دسته ها، دست شستن از بعد 

 لمس دست شستن از قبل را چهآن هر وب در
 .کنید پاک وایتکس آب با یا الکل با ایدکرده

 

 یدکن حفظ مخاطب با را خود فاصله گفتگو هنگام 

 .باشید داشته فاصله او از متر دو تا نیم و یک و
 

 هاپنجره و هادرب مرتب طوربه روز هر 

 شود. تهویه هوا تا کنید باز را
 

 دارند سرفه یا تب عالیم که افرادی با تماس از 

 .کنید پرهیز
 

 شرایط شدن عادی تا را خانوادگی هایمهمانی 

 .کنید تعطیل
 

 سفره عید را چکار کنم؟

 خرید عید را چکار کنم؟

ها پهن امسال مثل هر سال سفره عید را توی خونه

 چه دارید به استقبال سال نو بروید.کنید و با هر آن

حاال که نباید سفر برویم، عید دیدنی هم نداریم، 

 چگونه خانواده خود را 
 ؟تعطیلی سرگرم کنمر ایام د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به و دهید انجام خانواده ءاعضا با را پز و پخت 

 فرینآ شادی خانواده برای که هاییفعالیت انجام

 .بپردازید است

 منزل در را خود معمول هایفعالیت تا کنید سعی 

.کنید حفظ ممکن حد تا

 

 

 

 

 

 چگونه در ایام نوروز و تعطیالت

 اماز خود و خانواده

 در مقابل ویروس کرونا محافظت کنم؟

 

 

 پیشگیری از بیماری کرونا 

 ر ایام تعطیالت و نوروزد

  

 .بخوانید کتاب .دهید گوش موسیقی به

 .ورزش کنید

 اجتماعی هایرسانه در 

 دوستان با .کنید فعالیت

 بعضی .بگیرید تماس خود

 تصویری تماس مواقع

 .باشید داشته

 .دکنی تماشا فیلم

 

ردمانی است شتی  دا ه ب مات  د م زپشکی و خ علو مت دادکشنه  ان افرسدااگشنه  روه ارتقاء سال شتب گ دا  ه
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 کرونا ویروس چیست؟   

های کرونا خانواده برزگی ویروس

هستند که ممکن ها از ویروس

ها تولید است در جانوران و انسان

 بیماری کنند.

ها چندین ویروس از خانواده کرونا سبب در انسان

شوند که شامل سرما خوردگی  های تنفسی میعفونت

  و اکنون این بیماری جدید است. ساده، آنفلوانزا

 عالیم بیماری کدامند؟

 در صورت مشاهده هر کدام از عالئم بیماری به

 .پزشک مراجعه کنید

های خشک ترین عالیم: تب، خستگی و سرفهشایع

هستند. بعضی از بیماران ممکن است درد های ضعیف 

تا شدید عضالنی، گلو درد یا اسهال را نیز تجربه کنند. 

 شوند. عالیم مالیمند و به تدریج شروع می

 

 

 

 چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیماری چگونه منتشر می شود؟

 باشد ویروس به آلوده که کسی هر از است ممکن

 ای دهان از سرفه هنگام که ریزی قطرات .شویم بیمار

 بموج توانند می شوند می پرتاب بیرون فرد بینی

 دکنن آلوده را اشیاء و سطوح یا شوند ویروس سرایت

 سپس و اشیاء و سطوح آن لمس از پس دیگری فرد و

 .شود بیماری دچار خود دهان یا بینی چشم، لمس

 

 

 

 چگونه از ابتال به بیماری جلوگیری کنم؟

 .کنید پرهیز روبوسی و دادن دست از

 

 

 

 مبتال به دیابتافراد  سالمندان

 افراد مبتال به پرفشاری خون

های بیماریافراد مبتال به 

 عروقی -قلبی

 دارای ضعف سیستم ایمنیافراد 


