
 نکات مهم جهت پیشگیری از کرونا ویروس
قبل از خوردن و آشامیددن دتاه یمخ خود را   ❖

ثامیداد بشاااااودداد و در   20تام بام خ یب باد یاده 

صوره عدم دتترتی بد آب تملم از ژل یمخ 
 ضدعفویی اتتفمده ییمددد؛

 

تیاامب باام ایرادخ رااد یردد یتاااااتیااد از  ❖
از رو بوتی و دته دادن بم و  خوددارخ ریدد

یتر از   2تم  1ایراد ددگر بپریدزدد) یمصاااا د 
 شود(؛ ظبدیمر حفایراد 

 

  از یمتااا اتااتفمده یریمددد در ایمرن عیویی  ❖
تامعه   3تم  2عیر یفدد یمتاا یمخ دا  دد 

 اته 

 
 

 و گوش از دتااه زدن بد مشاامن بدیی دم دیمن ❖
  خوددارخ ریدد

 
دیمن و بدیی خود را بم ییگمم عطتاد و تارید  ❖

یر وتااد د یی ن بپوشاامیدد و دتااتیمل را در  
  تطل زبملد بدیدازدد

 
 
 

 
 

عالئم تاااااریاامخوردگی داردااد در ییزل  اگر  ❖
 اتتراحه ریدد 

 
ودروب یم در یواخ تاااارد و خشااااا ایت مل  ❖

گرم و ترخ دارید و بمدد یواخ یحدط  تااااارد 
 یرطوب یگد داشتد شود 

 
 ی رر )تاطو  تیمبدر ضاد عفویی تاطو   ❖

  70ی موم بم وادت ب و تطو  حتمب بم ال ل 
 (درصد

 
ت وده تااااادتاااااتم ادییی بم یصااااار  یدوه و  ❖

 و دارویمخ ت ودتی Cن ودتمیدن تبزدجمه تمزه

 
دورخ از ایامرن عیویی یامییاد رتاااااتورای امن   ❖

 ایمرن ورزشی و ایمرن پرتردد
از خودرمرن ق من یوب و ردبوردیمخ یشاتر    ❖

 ی یدم اتتفمده 
 بجمخ پول ی د از رمره بمی ی اتاااااتفمده ریدم  ❖

بعد از اتااتفمده از خودپرداز دتاات مخ خود را  
 ضدعفویی ریدد 

از دتااااااه زدن بااد حدوایاامه  درخاامیگی   ❖
 خوددارخ ریدد 

در ییگمم اتاتفمده از دتاتگدره دریمخ ورود و  ❖
خروج و درید یمخ اتامیتاور از تیمب یتات دم 

 دته بم آی م ج وگدرخ ریدم 
خوردن و آشااامیددن در جمیمخ  دریطیدن   از  ❖

 خوددارخ ریدد 
از خوردن  ااهایاامخ یدم پز یاامییااد تخم یر    ❖

 عت ین اتتدا یدم پز دم آبدار خوددارخ ریدد 
 اطرایدمن بد آیوزش ❖
حفظ روحداد خود و اطرایدامن و ج وگدرخ از   ❖

 اتترب



 


