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 کنید آنچه باید بدانید تا از خود و دیگران در برابر کرونا محافظت

   ویروس کرونا

............................................. 

 که است ویروسی با منشاء کرونا بیماری 
 منتقل تنفس طریق از به طور عمده تواند می

 .شود

 است یافته گسترش جهان سراسر در این ویروس . 

 تا( عالمت بدون یا) خفیف بیماری از تواند می کرونا عالئم 
 .باشد شدید بیماری

 

 نحوه انتشار بیماری کرونا
............................................ 

 دیگر فرد به فردی از این بیماری 
در فاصله کمتر ) شخص بیمار با  نزدیک تماس. شود میمنتقل 

باعث انتقال با احتمال باال می تواند  (از دو متر و حدود دو ساعت
 .بیماری شود

 ،باعث انتشار بیماری می  ،آلوده فرد  صحبت یا عطسه سرفه
 .شود

  روی ویروس که جسمی یا سطح یک لمس بابیماری  همچنین 
 قابلیت سرایت خود چشم یا بینی ، دهان لمس سپس و است، آن

 .دارد
 

 از خود و دیگران در برابر

 COVID-19 محافظت کنید 
......................................... 

  وجود  کرونا واکسن برای محافظت در برابرچندین در حال حاضر
ولی واکسیناسیون کل افراد زمان گیر و سخت است در  دارد

 .ضمن بحث جهش ویروس و مقاومت به واکسن نیز وجود دارد

 اجتناب از قرار گرفتن در  ، بهترین راه برای محافظت از خود
 .می شود کرونا معرض ویروسی است که باعث

 در خانه بمانید و از تماس نزدیک با دیگران  حتی االمکان
 .یدخودداری کن

  استفاده کنید از ماسک مناسبدر محیط های عمومی. 

  ثانیه با آب و صابون بشویید  20دستهای خود را حداقل به مدت
 .استفاده کنید ٪00حداقل یا از ضد عفونی کننده دست با الکل 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی را 

 کنید
......................................... 

  تعداد دفعات خرید دارو و مواد غذایی
 چندین روزرا کم کنید و در هر نوبت خرید برای حداقل 

 .خرید کنید

  در صورت امکان فعالیت های بانکی را بصورت آنالین
 .انجام دهید

 ًاز  متر 2مراجعه کنید، حداقل  به مکانی اگر باید شخصا
را که باید لمس کنید  اجسامیو فاصله بگیرید دیگران 

 . ضد عفونی کنید

 ها را تا حد امکان غیر  خرید
و تا آنجا که ممکن است  حضوری کنید

 .را محدود کنیدجهت خرید تماس حضوری 

 

 کنید جلوگیری کرونا شیوع از هستید بیمار اگر
............................................ 

 های فقط جهت دریافت مراقبت  هستید بیمار اگر 
  .خارج شوید خانه پزشکی از

 تاکسی یا ها تفرجگاه عمومی، نقل و حمل وسایل از 
  .استفاده نکنید

 و با حیوانات در  کنید جدا خانه در افراد سایر از را خود
 .تماس نباشید

  ی در ول ندارد، وجود کرونا برای عیقط درمانعال ف
صورت عالمتدار شدن حتما مشاوره پزشکی دریافت 

  .کنید

 

 معرض خطر کروناافراد در 
.......................................... 

 که سنی هر در افراد و مسن افراد 
 است ممکن هستند بیماری های زمینه ای جدی دارای

 .باشند بیماری با عالئم شدیدتر  بیشتر خطر معرض در


