ساپیبا

سامانه سالمتی و پیشگیری بالینی

دستورالعملپیشگیری

و کنترل COVID-19
در مکان های پر ازدحام
و در تجمعات

HANDWASHING

GO TO THE DOCTOR

ویـروس عامل بیماری  COVID-19بسـیار مسـری می باشـد و میتواند
از طریـق تمـاس دسـت آلـوده به مخاط و همچنین تنفـس قطرات ریز
ناشـی از عطسـه و سـرفه ،تمـاس نزدیـک بـا فـرد آلـوده و همچمنیـن
خـوردن و آشـامیدن بـا دسـت ،غـذا و ظروف آلـوده منتقل شـود ،لذا
اکیدا ً توصیه می شـود از حضور در مکان های پر ازدحام و شـلوغ ،به
ویژه مکانهای سـر بسـته و با تهویه ی نامناسـب و شـلوغ مانند مراکز
خرید ،صف ها ،تجمعات مربوط به مراسـم ،مسـاجد ،اماکن زیارتی،
ورزشـگاه ها و  ...خـودداری نمایید.

در اجتماعات فاصله بیشتر از یک و نیم متر را از هر نفر رعایت کنید.
در مـکان هـای شـلوغ از تمـاس دسـت بـا چشـم ،بینـی و دهـان
خـودداری کنیـد.
در اسـتفاده از سـرویس های بهداشـتی عمومی دسـتگیره ها را با
دسـتمال باز کنید.
در تمـاس بـا دکمـه های آسانسـور از دسـتمال یا خلال دندان یا
نوک کلید اسـتفاده کنید.
نصـب ظـروف حـاوی مـواد ضد عفونـی کننـده در مـکان های
عمومی ،آسانسـورها ،راهروها و سالن های اجتماعات ضروری است.
آمـوزش نیروهـای خدماتـی از نظـر نحـوه صحیـح گندزدایی و
دفـع زبالـه ضروری اسـت.
استفاده از سطل های زباله پدال دار.
اسـتفاده از شـیرهای آب پدال دار یا دارای چشم الکترونیک ،در
سـرویس های بهداشتی عمومی.
نصب دستورالعمل شستشوی صحیح در سرویس های بهداشتی
عمومی.
باز گذاشتن درب ها و پنجره ها در سالنها و مکان های عمومی.
دفع صحیح پسماندها در مکان های عمومی.
نظـارت بـر تهویه مناسـب سـالن هـای اجتماعـات و مـکان های
عمومـی ،علاوه بـر ممنوعیـت تجمـع و ازدحام.
نصب تابلوهای آموزشی.
حذف آبسردکن ها و آبخوری ها.
منـع توزیـع مـواد غذایـی در مکان هـای عمومی ،خصوصـا مواد
غذایـی باز.
پرهیـز از ایجـاد تجمعـات در مـکان های بسـته ،همراه با هشـدار
رعایت فاصلـه ایمن.

در صورت اجبار موارد زیر را حتم ًا در نظر داشته باشید.
بهترین راه پیشگیری ،قرار نگرفتن در معرض ویروس است.
استفاده از ماسک در مکان های عمومی ،ضروری است.
در تجمعـات و مـکان هـای عمومـی غـذا نخوریـد و چیـزی
نیاشـامید.
از آبخوری عمومی استفاده نکنید.
از سیسـتم هـای تهویـه (باددهـی) در اماکـن اسـتفاده نشـود .در
صـورت ضـرورت همزمـان بـا هواکش اسـتفاده شـود و سیسـتم ها به
صـورت دوره ای ضـد عفونـی شـود.
از دسـت زدن بـه دسـتگیره ها و درب ها و میـز و صندلی و کلید
و پریـز و دیگر وسـایل عمومی پرهیز کنید.
در صـورت تمـاس با سـطوح ،دسـت و صورت خـود را با آب و
صابون شستشـو دهید( .شستشـوی صحیح به صورت شستشوی کامل
دسـت هـا و صـورت بـه مدت  ۲۰ثانیه اسـت ،ابتدا دسـت هـا را کامل
بشـویید و سـپس صورت خود را بشویید)
دهـان و بینـی خـود را در هنـگام عطسـه یـا سـرفه بـا دسـتمال
(ترجیحاً) یا قسـمت باالی آسـتین (آرنج) بپوشـانید و بعد دسـتمال را
درون سـطل بیندازیـد.
از رها کردن دسـتمال ،دسـتکش و ماسـک های خود در محیط
خودداری کنید.
از دست دادن و روبوسی کردن خودداری کنید.

گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
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