


هبصنایعصاحبانوکارفرمایانوکارگرانبهآموزشبرایراهنمااین:کاربرددامنه
.استشدهتدوینکروناویروسبامقابلهوپیشگیریمنظور



غربالگریکارفرمایان برای به الزم توصیه های 

:  وجه نمایند شایعی که کارفرمایان باید برای شناسایی شاغلین مشکوک به بیماری به آن تعالیم •

گراددرجه سانتی 38باالی تب•

، خفگی و  سایر عالئم تنفسیخسخس ، تنگی نفس، سرفه•

بیماری های گوارشی، اسهال، استفراغ ، حالت تهوع و دردهای شکمی•

آبریزش بینی، گلودرد، زخم گلو و خلط خونی•

سردرد، قرمزی چشم ، آبریزش بینی و گلودرد•

بیماریهای قلبی عروقی ، درد قفسه سینه •

حساسیت و خارش پوستی•

:در موارد شدید عالیم •

کلیهتنفسی حاد شدید، نارسایی ، سندرم (پنومونی) عفونت ریه 



چه کسانی بیشتر مستعد ابتال هستند؟

سالمندشاغلین •

سی  قلبی ، تنفهای بیماری شاغلین دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت، •

ایمنیسیستم نقص در دچار افراد •

و التهاب آور تماس دارند  خورندهافرادی که با گاز ها و بخارات  •

شاغلین باردار•



معرض مواجهه بیشتر با گروه های شغلی که بیشتر در 
هستندکروناویروس

بهداشتیخدماتکارکنان•

دفنوکفنکارکنان•

هاآزمایشگاهشاغلین•

هواییهایشرکتوفرودگاهمسئولین•

مرزبانان•

زبالهآوریجمعمسئوالن•

ودهآلمناطقبهخصوصبههستندمسافرتدرمرتبکهشاغلینی•



راه های انتقال ویروس

:راه های احتمالی انتقال

اق قطرات تنفسی و مخاط فرد آلوده و انتقال از طریق عطسه ،سرفه و بز•

مبتالنزدیک با انسان تماس •

آلوده و تماس آن با دهان یا بینیزدن به وسایل دست •



راه های انتقال بیماری از راه حیوانات و یا 
محصوالت حیوانی

انانسبهحیوانازانتقالقابلبیمارییکجدیدبیماریاین•

هبآنحیوانی،مخازنانتقال،هایراههنوزاماشودمیمحسوب

.باشدنمیمشخصدقیقطور

هیزپرپختهنیمهیاخامصورتبهحیوانیمحصوالتمصرفاز•

.کنید

والتمحصسایریاشیرگوشت،بهدستکشبدونزدندستاز•

.کنیدپرهیزخامحیوانی



ابتالتوصیه های الزم جهت پیشگیری شاغلین از 

کاملشویوشستبهاقدامممکنزمانهردرومکررطوربه•

.کنیدصابونوآببادست ها

.کنیداجتنابترددپروشلوغهایمکاندرحضوروتجمعاز•

تنفسیعالیمدارایافرادباکردنروبوسیودادندستاز•

.کنیدخودداری(...وعطسهسرفه،)

یاو(ترجیحا)دستمالباعطسهوسرفههنگامراخودبینیودهان•

.بپوشانیدآستینباالیقسمت



(ادامه)توصیه های الزم جهت پیشگیری شاغلین از ابتال

.کنیدرعایتبیمارافرادازرامتریدوحداقلفاصله•

.بپرهیزیدخوددهانوبینیچشم،بهآلودهدستتماساز•

خودداریمحیطدرشدهمصرفکاغذی هایدستمالکردنرهااز•

.کنید

.کنیدخوددارینیم پزغذاییموادخوردناز•

.کنندخودداریوحشی/اهلیحیواناتباتماساز•



کیست؟فرد مشکوک به بیماری 

موردعالئمسایرونفستنگی،سرفهتب،دلیلبهکهاستفردی•

یگریدبیماریزاییعاملبوده،بیمارستاندربسترینیازمنداشاره

رزیمواردازیکیحداقلونداردوجودویبیماریعالیمتوجیهبرای

:استدارارا

عالیمشروعازقبلروز14عرضدرآلوده،شهرهایومناطقبهسفرسابقه•

بیماری

بیماریعالمتداروقطعیموردبانزدیکتماس•

/تملمح)ویروسکوروناازناشیعفونتبهمبتالبیمارازمستقیممراقبت•

(قطعی



تماس نزدیک به چه معنا است؟

بیمارستاندربیمارانباتماس•

کورونابهمبتالفردبابودنهمکالسیابودنهمکار•

یروسوکورونابهمبتالبیمارباشغلیتماسهریاویروس

مشترکبستهفضایدر

یلهوسیکدرویروسکورونابهمبتالفردبابودنهمسفر•

مشترکنقلیه



چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟

حسطورویبرمدتچهویروسکوروناویروسکهباشدنمیمشخصهنوز•

.ماندمیزنده

رویبرویروساینساعتچندبرایکهدهندمینشانفعلیاطالعات•

.مانندمیزندهسطوح

تواندمیغیرهوالکلدستشویی،مایع،وایتکسمثلدهندهشستشومواد•

.ببردبینازسطوحرویازراویروس



ارد؟آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود د

هاویروسازدستهایندرمانبرایویروسضدداروییاواکسنتاکنون•

.استعالمتیدرمان.استنشدهیافت

اشتبهداصولبهبایدکنیدمحافظتبیماریازراخودتانخواهیدمیاگر•

.اشدبپایبندبیمارفردبانزدیکتماسعدمودستبهداشتوتنفسی





؟آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم

باید.شودنمیمحافظتباعثتنهاییبهماسکازاستفاده•

.دکنیرعایتراتنفسیبهداشتودستبهداشتحتما

:شودمیتوصیهماسکازاستفادهمواردایندرصرفا•

دارید(عطسهیاسرفه)تنفسیعالیمکهزمانی•

کنیدمیمراقبتبیماریاینبهمبتالفرداز•

هستیدبیماریاینبهمبتال•



نوع ماسک مناسب
N95رسپیراتور/ماسکفعال،ذغالباماسککاغذی،کتانی،هایماسک•

.استشدهتوصیه

.دداررااستفادهبیشترینماسک هااینتمامیبیندرN95رسپیراتور•

ستاقادرکهمی شودمحسوبتنفسیفیلتردارماسکنوعیN95ماسک•

.کندجلوگیریدهانوبینیداخلبههواذراتکوچکترینوروداز

بهحتی)هوادرمعلقذراتازدرصد95ازبیشتنفسیماسک این•

.می کندفیلتررا(میکرون0/3اندازه



N95کارگر با ماسک 



نحوه استفاده صحیح از ماسک تنفسی

هاستفادطرز.می شوندمحسوبکوچکویروس هایجملهاز،کورناخانواده یویروس های
:استزیرصورتبهبودنموثربرایماسکاینازصحیح



استفاده کردن و درآوردن و دور انداختن ماسکنحوه پوشیدن،

.کنیدتمیزآبوصابونیاالکلحاویدستمالباراخوددستانصورت،رویبرماسکدادنقرارازقبل•

.نداردوجودشماماسکوصورتبینشکافیهیچکهشویدمطمئنوبپوشانیدماسکبارابینیودهان•

.کنیدخودداریماسکلمسازاستفادهحیندر•

.کنیدتمیزآبوصابونیاالکلباشستشوباراخوددستانتمایلصورتدر•

.نکنیداستفادهماسکازبارچندوکنیدعوضراآنماسک،شدنمرطوبمحضبه•

ستهدربسطلدربالفاصلهو(نکنیدلمسراماسکجلوی)کنیدجداپشتازراآنماسکبردنبینازبرای•

.بیندازید

.کنیدتمیزالکلیاوصابونوآبباراخوددستان•











پوستر شستشوی دست ها جهت نصب در تسهیالت
بهداشتی کارگاه


