 ٣٠آورﯾل ٢٠٢٠
ﻓﺎرﺳﯽ )(Farsi
وﻗﺗﯽ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫﺗﺎن وارد ﻣﯽﺷود
ورود وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧد اﺛراﺗﯽ وﯾراﻧﮕر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺳرﯾﻊ و ﺑﯽﺳروﺻدا ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود .ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ وﯾروس
ﮐروﻧﺎ ﺑﯾن  ١ﺗﺎ  ١۴روز ﺑﻌد از اﺑﺗﻼ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد )ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ ،ﺗب ،ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ،ﺳردرد ،ﺧﺳﺗﮕﯽ و ﮐوﻓﺗﮕﯽ ﻋﺿﻼﻧﯽ( .طﯽ اﯾن
ﻣدت ،ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽﺗواﻧد وﯾروس را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد و ﺑﺎﻋث آﻟودﮔﯽ ﺳطوﺣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻏذ ،ﭼوب ،ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ،ﺳﮑﮫ ،ﻓﻠز و ﻏﯾره ﺷود.
اﮔر ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد:
ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن در ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺷﺎن ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﮭﯾﮫ ﭼوب ،آب ،ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﺳﺎﯾر اﻗﻼم ﺿروری را ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﺑﺳﭘﺎرﯾد .اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎ را ﺑر ﻋﮭده اﻋﺿﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧد ﯾﺎ ﺑﺎردار ﺧﺎﻧواده ﻧﮕذارﯾد .اﯾن اﺷﺧﺎص ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
•

• اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫﺗﺎن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری را دارد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣد
اﻣﮑﺎن ،او را از ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺟدا ﮐﻧﯾد و ﻧﮕذارﯾد ﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک
ﮐﻧد .اﻋﺿﺎی ﺑﯾﻣﺎر و ﺳﺎﻟم ﺧﺎﻧواده ﻧﺑﺎﯾد از ﺗﺧتﺧواب ،وﺳﺎﯾل آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ• ،
ظروف ،ﻣﻠﺣﻔﮫ و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﯾﮑدﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ
•
ﺷدت ﻣﺳری اﺳت.
• اﻋﺿﺎی ﺑﯾﻣﺎر ﺧﺎﻧواده ﻧﺑﺎﯾد ،ﺑﮫ ﺟز ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ،ﺧﺎﻧﮫ را
•
ﺗرک ﮐﻧﻧد.
• در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ،ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﺎ روﺳری
ﺟﻠوی دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺑﮕﯾرﻧد.

ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد ،ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ،ﺑﺎزوﯾﺷﺎن را ﺟﻠوی
دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود ﺑﮕﯾرﻧد.
ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد دﺳتھﺎﯾﺷﺎن و وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ زﯾﺎد اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﻧد.
ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎس دﺳت ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ،دھﺎن و
ﺻورﺗﺷﺎن ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
اﻋﺿﺎی ﺳﺎﻟم ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﯾد ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ھﻧﮕﺎم ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی
ﺑﯾﻣﺎر ﺧﺎﻧواده ،از دﺳﺗﮑشھﺎی ﯾﮏﺑﺎرﻣﺻرف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،دﺳﺗﮑشھﺎ را دور ﺑﯾﻧدازﻧد .ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ دﺳﺗﮑش
ﺻورت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾﻠﺗﺎن را ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد.

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ھﺮ ﺳﮫ ﺷﺮط زﯾﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ:
 .1ﺣﺪاﻗﻞ  ٧٢ﺳﺎﻋﺖ از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ ﺗﺐ داﺷﺘﮫاﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﮫ روز ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺗﺒﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و طﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت داروھﺎی ﺗﺐﺑﺮ ﻣﺼﺮف
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ( و
 .2ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻤﺘﺎن ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﻧﻔﺲﺗﻨﮕﯽﺗﺎن ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ( و
 .3ﺣﺪاﻗﻞ  ٧روز از اوﻟﯿﻦ روز ظﮭﻮر ﻋﻼﺋﻤﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ:
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ ،ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﮭﻢ زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ:
• ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻤﻨﯽ  ٢ﻣﺘﺮی از ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون را ﺣﻔﻆ • ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ اﺷﯿﺎء
ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﮫ ،دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ً ،اﺷﯿﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﯾﺎ
ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮭﯿﮫ آب ﯾﺎ ﺻﻒھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻤﻨﯽ  ٢ﻣﺘﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖوﺷﻮﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ آوردهاﯾﺪ ،ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﺰ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺻﻮرت و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ،ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﺎ روﺳﺮی ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن
دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻤﻨﯽ  ٢ﻣﺘﺮی از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ .در • ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن اﺗﺣﺎدﺗﺎن ،در ﻣراﺳم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روزاﻧﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد .در
ﺑرﺧﯽ ﻣﮑﺎنھﺎ ،ﻣردم در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻣﺷﺧص از روز ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻻزم ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧودﺷﺎن ﺳر و ﺻدا در ﻣﯽآورﻧد ﯾﺎ ﺳﺎز ﻣﯽﻧوازﻧد ،دﺳﺗﮫﺟﻣﻌﯽ آواز
• ھﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﮫ و ﺳﺮﻓﮫ ،دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آرﻧﺞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﯽﺧواﻧﻧد ﺗﺎ اﺗﺣﺎدﺷﺎن را ﻧﺷﺎن دھﻧد .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ
• ھﻨﮕﺎم ﺳﻼم و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﺑﮫ ﺟﺎی دﺳﺖ دادن ،ﺑﻮﺳﯿﺪن و در
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺻورت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎﺷﯾم ،ﺣس ﺑﺎ ھم ﺑودن را در ﻣﺎ
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،دﺳﺘﺘﺎن را روی ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
زﻧده ﻣﯽﮐﻧﻧد.
• اﮔﺮ ھﺮ ﮐﺪام از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری را دارﯾﺪ ،در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
دو ﻣﺘﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ:

• ﻣﺗوﺳط طول ﺑدن ﯾﮏ اﻻغ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﯾن  ۵/١ﺗﺎ  ٢ﻣﺗر اﺳت.
• دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﮐﺎﻣﻼً در اﻣﺘﺪاد ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .داﯾﺮهای را روی زﻣﯿﻦ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﮫ ﻗﻄﺮش طﻮل ھﺮ دو ﺑﺎزوی ﺑﺎزﺷﺪهﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ،ﺧﻄﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ
طﻮﻟﺶ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ طﻮل ﻣﺠﻤﻮع دو ﺑﺎزوﯾﺘﺎن اﺳﺖ .طﻮل اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ٢ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
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