
 چیست؟ «جدید» کروناویروس

شهر  در آن جدید رده هفتمین که هستند ها ویروس از بزرگی خانواده

 در کار یا حضور اثر در آن طغیان شروع است. مرکز شده پیدا چین ووهان

 .است بوده چین ووهان در دریایی غذاهاي ماهی و فروش عمده بازار

 

 عالئم بیماری چیست؟
 وکوفتگی سردرد،خستگی گراد، سانتی درجه 83 باالي تب شامل عالئم

  اشتهائی، بی گلو، خشك،سوزش سرفه چشم، و ازبینی آبریزش شدید،

 .استفراغ و هالسا و تهوع

 و در موارد شدید عفونت ریه، مشکالت تنفسی و نارسایی کلیه

 

تماس با فردي که به  داشتن عالئم فوق بهمراه سابقه مسافرت به چین یا

تازگی از سفر چین بازگشته است و یا تماس با شخصی که داراي عالئم 

به این بیماري بحساب  مشکوکآنفلوانزا و سرماخوردگی است از موارد 

 می آید و بایستی در کوتاهترین زمان ممکن به پزشك مراجعه نماید.

  

 چه کسانی نیاز به مراقبت بیشتر هستند؟

کودکان، زنان باردار، افراد داراي بیماریهاي زمینه اي مثل  سالمندان، 

 بیماریهاي قلبی عروقی، دیابت، آسم، ایدز

 

 راههای انتقال کدامند؟

 از طریق هوا از راه سرفه و عطسه

 تماس نزدیك با انسان مبتال 

 دست زدن به سطوح و وسایل آلوده

 
این بیماری جدید یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان محسوب 

می شود اما هنوز راه های انتقال، مخازن حیوانی، راه های پیشگیری، 

دقیق بالینی آن مشخص نشده است و نیاز به مطالعات بیشتر  عالئم

 .دارد
 

 ماند؟ می زنده سطوح روی بر ویروس زمانی مدت چه

رعایت  واند بر روي سطوح زنده بماندساعت می ت س کرونا تا چندینویرو

به انتقال این  این سطوح آلودهتماس دست با نکردن بهداشت فردي و 

 .بیماري کمك خواهد کرد
 

 

جهت جلوگیری از انتقال بیماری در وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس 

های خط واحد و متروها بایستی ضدعفونی سطوح، دستگیره ها، 

 .فواصل زمانی منظم صورت گیردصندلی ها در 

سیستم تهویه ی هوا در اتوبوس های خط واحد، ایستگاه متروها و 

 بایستی در طول روز فعال باشد.واگن های جابجایی مسافرین  

 

 چگونه از ابتال به ویروس کرونا پیشگیری کنیم

 هنگام در دستمال یك با دهان و بینی پوشاندن -1

 در را حتماًدستمال باید دستمال از استفاده از پس  ، سرفه و عطسه

 یندازید.ب در دار زباله سطل

 
 

 .بشوئید عطسه یا ازسرفه بعد بخصوص صابون و آب با رادستها  -2

  

 

 

 

 
 زیرا پرهیزکنید دهانتان و بینی ها، چشم به آلوده دست تماس از -8

 .شود می منتقل راه این از میکروب

براي حفظ سالمتی خود از دست دادن،بوسیدن و در آغوش گرفتن -4

 .خودداري کنید دوستان و آشنایان خود
 

 

 

 

 
 خودداري کنید. از حضور در مکانهاي شلوغ و پرازدحام-5

میوه و سبزیجات تازه و ویتامین سی ،استفاده از مایعات بخصوص آب -6

 را فراموش نکنید.

 افراد داراي عالئم حفظ کنید.یك و نیم متري را از حدائقل فاصله -7

 از تماس با حیوانات اهلی و وحشی خودداري کنید.-3



رعایت موارد زیر می تواند از انتقال ویروس در وسایل نقلیه 

 عمومی مثل اتوبوس و مترو جلوگیری نماید.
 

کلیه سطوح اتوبوس و ایستگاه مترو و واگن هاي جابجایی مسافر -1

 بایستی در فواصل زمانی منظم ضدعفونی شود.

 
دستگیره هاي  موجود در اتوبوس ها و متروها می تواند محل مناسبی -2

براي انتقال ویروس باشد که بایستی پس از هر مرحله جابجایی مسافرین 

 نسبت به ضدعفونی نمودن آن اقدام نمود. 

 

ري از بیماري پیام هاي بهداشتی در خصوص راههاي انتقال و پیشگی-8

 در محل ایستگاههاي مترو ، واگن ها و اتوبوس ها نصب شود.

 
 نسبت به پخش پیام هاي بهداشتی در واگن هاي مسافرین اقدام شود.-4

 

رادیوي اتوبوس هاي خط واحد براي انتقال پیام هاي بهداشتی و کسب -5

 آخرین اخبار در خصوص بیماري روشن باشد.

 

ه نمودن اتوبوس در مسیرهاي پرتردد از تراکم در صورت لزوم با اضاف-6

 کاسته شود.مسافرین جهت پیشگیري از انتقال بیماري در این اتوبوس ها 

 از فروش مواد غذایی گرم در متروها جلوگیري شود.-7
 

در اتوبوس ها و واگن ها از کیسه زباله در سطل هاي درب دار استفاده -3

این سطل ها در فواصل زمانی کوتاه شود و نسبت به تخلیه و ضدعفونی 

 اقدام گردد.

برای گندزدایی سطوح می توان از وایتکس با غلظت یک درصد 

درصد در دسترس  5استفاده نمود )بطور معمول در بازار محلول 

واحد آب سرد اضافه  5توان یک واحد از آن را در  می باشد که می

 نمود تا محلول یک درصد بدست آید.
 

محترم وسایل نقلیه عمومی از خوردن و آشامیدن در وسیله رانندگان -9

 نقلیه خود پرهیز کنند.
 

رانندگان محترم وسایل نقلیه عمومی جهت جلوگیري از تماس با -11

اسکناس ها بعنوان یکی از منابع آلودگی حتی المقدور از دستکش 

 استفاده کنند
 

 توصیه های ایمنی برای مسافرین در اتوبوس ها و متروها

 
نقلیه عمومی استفاده در صورت داشتن عالیم حتی المقدور از وسایل -1

 نکنیدو بجاي آن از تاکسی هاي اینترنتی براي تردد استفاده کنید.
 

مسافرین داراي عالیم از فاصله حدائقل یك و نیم متري خود را -2

 بیماري حفظ نماید.
 

نسبت به شستشوي بالفاصله بعد از پیاده شده از وسایل نقلیه عمومی -8

 دست خود اقدام نمایید.
 

حتی المقدور از خوردن و آشامیدن در وسایل نقیله عمومی پرهیز -4

 کنید.
 

 براي پرداخت بهاي کرایه از کارت هاي الکترونیکی استفاده کنید. -5
 

 در هنگام عطسه یا سرفه از روش آرنج خمیده استفاده کنید.-6

----------------------------------------------------- 
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کرونا چگونه از خود و همشهری هایمان در مقابل ویروس  

 محافظت نمائیم ؟

 

 
 

 در وسایل نقلیه عمومی پیشگیری از کرونا 

 مترو()اتوبوس و 

 

 
 

 :تهیه و تنظیم

 گروه ارتقاء سالمت دانشکده بهداشت

 

https://corona.sums.ac.ir/
https://corona.sums.ac.ir/

