يیژگی کريوا يیريس

خاًَادُ تشرگی اس ٍیزٍس ّا ّستٌذ کِ ردُ جذیذ آى در
شْز ٍٍّاى چیي پیذا شذُ است.
ایي ٍیزٍس هیتَاًذ تا  14رٍس در تذى فزد ٍجَد داشتِ
تاشذ ٍ عالهتی ایجاد ًکٌذ ٍ در عی ایي هذت تِ
دیگزاى اًتقال یاتذ.

چطًر از بیماری کريوا پیشگیری کىیم؟

تِ عَر هذاٍم تِ خصَص در سهاًی کِ تیزٍى اس هٌشل
ّستیذ ،حتی اگز فکز هی کٌیذ دستتاى تویش است،آًْا را
تا آب ٍ صاتَى تشَییذ یا اس دستوال آغشتِ تِ الکل
استفادُ کٌیذ.

عالئم ابتال بٍ يیريس



اس تواس دست تا چشن ،تیٌی ٍ دّاى خَد
تپزّیشیذ.

 عفًَت ریِ (تٌگی ًفس شذیذ ّوزاُ تا خس
خس سیٌِ ٍ خلظ فزاٍاى








سهاًی کِ عالئن سزفِ یا عغسِ داریذ.
اس فزد هثتال تِ تیواری هزاقثت هی کٌیذ.
هثتال تِ ایي تیواری ّستیذ.

چطًر ایمىی بدن را باال ببریم؟

بیماری در چٍ کساوی شدیدتر است؟



استفادُ اس هاسک تِ تٌْایی تاعث هحافظت ًوی
شَد ،حتوا تْذاشت فزدی را رعایت کٌیذ.

صزفأ در ایي هَارد استفادُ اس هاسک تَصیِ هی شَد:

در هَارد شذیذ تیواری:

افزاد هسي
افزاد دارای تیواری ّای سهیٌِ ای (دیاتت ،قلثی ٍ
تٌفسی)
خاًن ّای تاردار
تیواراى پیًَذی ٍ تیواری ّای خاص ( ،MSایذس
ٍ)....

آیا برای محافظت از خًد بٍ ماسک ویاز داریم؟



عالئن شایع:
 تة تاالتز اس  38درجِ ساًتی گزاد
 سزفِ
 تٌگی ًفس



دّاى ٍ تیٌی خَد را ٌّگام عغسِ ٍ سزفِ تا
دستوال (تزجیحأ) تپَشاًیذ ٍ یا داخل آرًج خَد را
سزفِ ٍ عغسِ کٌیذ



اس دست دادى ٍ رٍتَسی جذأ خَدداری کٌیذ.

 فاصلِ حذاقل یک هتز را اس ّوِ ،خصَصأ
افزاد تیوار رعایت ًواییذ.
 دستوال کاغذی هصزف شذُ را در سغل
دارای درپَش ٍ کیسِ پالستیکی درتستِ قزار
دّیذ.






هیَُ ٍ سثشیجات تاسُ هصزف ًواییذ
هَاد گَشتی ٍ تخن هزغ را تِ عَر کاهل تپشیذ
اس هصزف غذاّای آهادُ پزّیش ًواییذ.
خَاب کافی داشتِ تاشیذ ( 7تا 8ساعت)

چطًر بیماری اوتقال پیدا می کىد؟




دست سدى تِ ٍسایل آلَدُ
تواس ًشدیک تِ اًساى هثتال
اًتشار اس راُ َّا

چٍ زماوی يیريس بر ريی سطًح زودٌ می ماود؟

 ایي ٍیزٍس چٌذیي ساعت (تِ عَر هتَسظ
8ساعت) تز رٍی سغَح سًذُ هی هاًذ.
 هَاد ضذعفًَی کٌٌذُ هی تَاًٌذ ٍیزٍس را
اس رٍی سغَح اس تیي تثزًذ .هثل
سفیذکٌٌذُ ّا ٍ الکل %70

مُمتریه اقداماتی کٍ برای پیشگیری می
تًاویم اوجام دَیم:





 رٍش تْیِ هحلَل ضذعفًَی کٌٌذُ:
ٍ 1احذ هحلَل سفیذکٌٌذُ (ٍایتکس) ٍ 6 +احذ آب





حتی الوقذٍر اس حضَر در اهاکي عوَهی ٍ
پزجوعیت خٍَدداری کٌیذ.
در هساجذ ٍ ًواسخاًِ ّا هْز شخصی داشتِ
تاشیذ.
دستگیزُ درّا ،دکوِ ّای آساًسَر ٍ ّز
قسوتی کِ تا دست (دستگاُ ّای خَدپزداس)
در ارتثاط هی باشذ را آلَدُ تلقی کٌیذ.
تِ هحض ٍرٍد تِ هٌشل تلفي ّوزاُ خَد را
ضذعفًَی کٌیذ ٍ دستْای خَد را تا آب ٍ
صاتَى تشَئیذ.
حتی الوکاى در تثادالت پَلی اس رٍش ّای
الکتزًٍیکی جایگشیي اسکٌاس استفادُ کٌیذ.

آنچه در مورد کرونا باید
بدانیم

در صًرت مشاَدٌ عالئم بیماری چٍ کىیم؟
 سزیعأ تِ پششک هزاجعِ کٌیذ.
 اس آًجااییکِ عاهل تیواری ٍیزٍس هی تاشذ اس
خَردى آًتی تیَتیک خَدداری کٌیذ.
 در هٌشل تواًیذ ٍ استزاحت کٌیذ.

نام بیمار :
تاریخ و شیفت :
نام و مهر پزشک:
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