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وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻨﺘﺮول اﻧﺘﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﮫ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻓﺮاد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮﯾﺪ 19-ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺎطﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻮوﯾﺪ 19-را
ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ در طﺮق ﺗﻨﻔﺴﯽ )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﺗﺐ( ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ درد ﻋﻀﻼت ،ﮔﻠﻮدردی ،ﺳﺮدردی و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﮑﻢ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺳﮭﺎﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
وﻗﻔﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﺎ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری )دوره ﻧﮭﻔﺘﮕﯽ( از  2ﺗﺎ  14روز ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً  5روز را درﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﻮوﯾﺪ 19-از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﻓﺰﯾﮑﯽ و ﻗﻄﺮه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ھﻮا ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺮﺷﺤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و
ﻋﻄﺴﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ از طﺮﯾﻖ دﺳﺖ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎس ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﮕﺮان ﻟﻄﻔﺎ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
•
•
•
•
•

طﯽ ﻣﺪت  14روز ﺑﮫ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﺳﺮﻓﮫ ،ﺗﺐ ،ﺳﺮدردی ،درد ﻋﻀﻼت ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ از دﺳﺖ
دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ذاﯾﻘﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ھﺎ ﺑﮫ دﻗﺖ و ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ ﮐﺮدن در آرﻧﺞ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﺎری از اﻋﺮاض و ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎن اداﻣﮫ دھﯿﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎی وظﯿﻔﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺗﺎن را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در
ﻣﻌﺮض اﻧﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ.
در ﺑﺎره اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﻧﺪ و از ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ﺳﻦ  70ﺳﺎل ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻋﺮاض و ﻋﻼﯾﻢ:
•
•

•

ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮد را از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻋﻼوه از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ دور داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻨﺪﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ و طﯽ دو روز
ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم از اﻋﺮاض و ﻋﻼﯾﻢ ﻋﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﻔﻮس اوﺳﺘﺮ ﮔﻮﺗﻼﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﮭﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
از طﺮﯾﻖ ورود ﺑﮫ  se.1177ﺑﮫ اﺧﺬ ﻧﻮﺑﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺸﺴﺘﻦ در
اﻧﺘﻈﺎرﮔﺎه ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻨﮕﺎم رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﻮره دھﯽ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ اوﻟﯿﮫ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮظﻔﯿﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﺎﺟﻞ طﺒﯽ ﺑﮫ  112زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ و ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ 19-را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،در آﻧﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری
دوﺑﺎره ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﻼم در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻮم
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ اطﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻮوﯾﺪ 19-در در وﺑﺴﺎﯾﺖ  1177.seﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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