
راه های پیشگیری از ابتال به کورونا ویروس در 
کارگران



عالیم ابتال به این ویروس چیست؟

تب، سرفه، کوتاهی تنفس، عالیم گوارش، اسهال: عالیم شایع •
حاد ،سندرم تنفسی( پنومونی) عفونت ریه :عالیم در موارد شدید •

کلیهشدید، نارسایی 



چه کسانی بیشتر مستعد ابتال هستند؟

سالمندان•
افراد دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت، بیماری های قلبی•
خانم های باردار•

کودکان•



آیا انتقال فرد به فرد امکان پذیر است؟

راه های احتمالی انتقال•
انتشار از راه هوا•
مبتالنزدیک با انسان تماس •
آلودهزدن به وسایل دست •



آیا بیماری از راه حیوانات قابل انتقال است؟

حسوب این بیماری جدید یک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان م•
می شود اما هنوز راه های انتقال، مخازن حیوانی، آن به طور دقیق 

.  مشخص نمی باشد
.نیداز مصرف محصوالت حیوانی به صورت خام یا نیمه پخته پرهیز ک•
یوانی از دست زدن بدون دستکش به گوشت، شیر یا سایر محصوالت ح•

.خام پرهیز کنید



راه های پیشگیری

به طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شوی کامل دست ها با •
.آب و صابون کنید

ه سرفه، عطس)از دست دادن و روبوسی کردن با افراد دارای عالیم تنفسی •
.خودداری کنید...( و
ت و یا قسم( ترجیحا)دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال •

.باالی آستین بپوشانید
.فاصله حداقل یک و نیم متری را از افراد بیمار رعایت کنید•
.از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید•
.از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده در محیط خودداری کنید•
.از خوردن مواد غذایی نیم پز خودداری کنید•
.وحشی خودداری کنند/ از تماس با حیوانات اهلی•



آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟

ا باید حتم. استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمی شود•
.بهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید

:صرفا در این موارد استفاده از ماسک توصیه می شود•
دارید ( سرفه یا عطسه) زمانی که عالیم تنفسی•
از فرد مبتال به این بیماری مراقبت می کنید•
مبتال به این بیماری هستید•



کیست؟فرد مشکوک به بیماری 

تری در فردی است که به دلیل تب، سرفه و تنگی نفس نیازمند بس•
یماری بیمارستان بوده و عامل بیماریزای دیگری برای توجیه عالیم ب

:وی وجود ندارد و حداقل یکی از موارد زیر را دارا است
روز قبل از شروع عالیم بیماری14سابقه سفر به کشور چین، در عرض •
تماس نزدیک با مورد قطعی و عالمتدار بیماری•
/  تملمح)مراقبت مستقیم از بیمار مبتال به عفونت ناشی از کورونا ویروس•

(قطعی



تماس نزدیک به چه معنا است؟

تماس بیمارستانی با بیمار•
هر همکار بودن یا همکالس بودن با فرد مبتال به کورونا ویروس یا•

ه مشترکتماس شغلی با بیمار مبتال به کورونا ویروس در فضای بست
یه همسفر بودن با فرد مبتال به کورونا ویروس در یک وسیله نقل•

مشترک



چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟

هنوز مشخص نمی باشد که ویروس کورونا ویروس چه مدت بر روی •
.سطوح زنده می ماند

اطالعات فعلی نشان می دهند که برای چدن ساعت این ویروس بر•
.روی سطوح زنده می مانند

ح از مواد شستشودهنده مثل وایتکس می تواند ویروس را از روی سطو•
.بین ببرد



آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟

س تاکنون واکسن یا داروی ضد ویروس برای درمان این دسته از ویرو•
.استدرمان عالمتی . ها یافت نشده است

اگر می خواهید خودتان را از بیماری محافظت کنید باید به اصول•
مار عدم تماس نزدیک با فرد بیو بهداشت دست و بهداشت تنفسی 

.پایبند باشد



چگونه از خود محافظت کنیم؟
















