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 COVID-19 یمدیپا رد زیلایدومه رد نارامیب اب دروخرب لکتورپ
 
 
 :شخب ھب رامیب دورو

 کی زا و دوش یزاسادج Covid 19 ھب التبم نارامیب یدورو زا دیاب زیلاید شخب یدورو -1
  .ددرگ ادج روبع لحم ظافح کی اب لقادح و دننکن روبع ریسم

 مئالع ای و بت دوجو رظن زا ،زیلاید شخب ھب ندش لخاد زا لبق دیاب یزیلاید نارامیب ھیلک -2
Covid 19 یلامتحا مئالع دوجو دروم رد .دنریگ رارق یسررب دروم Covid 19 )بت، 

 راظتنا قاتا رد ار یرتمک تدم نارامیب ناکمالا یتح .دوش لاوس اھنآ زا )سفن یگنت ،ھفرس
 شیب ای ربارب یامد تروص رد .دنوشن راظتنا قاتا دراو کوکشم نارامیب و دننک یرپس
 عاجرا Covid 19 یرامیب یسررب تھج رامیب ،یرامیب مئالع ای دارگیتناس ۀجرد  37.8زا

 ریز تامادقا تسا مزال دورو ودب رد و هدش زیلاید شخب دراو رامیب تروصنیا ریغ رد .دوش
 :دریگ تروص

 راتسرپ طسوت ندب یامد ددجم کچ .1
 اھتسد حیحص و لماک یوشتسش .2
  کسام نتشاذگ .3

 
 :شخب رد ینمیا تاکن

 .تسا یمازلا زیلاید شخب رد کسام نتشاذگ -1
 دنیامن مادقا حوطس و تخت ،شخب ییادزدنگ ھب تبسن زیلاید تفیش رھ رخآ رد تسیاب یم اھشخب -2

 .)اھ شخب ییادزدنگ صوصخ رد لمعلاروتسد دننامھ(
 .دنبای روضح شخب رد کسام اب دیاب زیلاید ناراتسرپ -3
 .دشاب رتم 2 لقادح تسیاب یم اھتخت ھلصاف -4

 
 :شخب رد Covid 19 التبم نارامیب دروم رد ینمیا تاکن

 ،کنیع ای دلیش ،هالک لماش لماک یتظفاحم ششوپ اب دیاب ،التبم ای کوکشم رامیب راتسرپ -1
 .دنبای روضح رامیب نیلاب رب شفک رواک و راولش و ناگ ،کسام

 رتھب یرامیب در نامز ات .دنوش یسررب COVID-19 ھب التبا رظن زا رادبت نارامیب ھمھ -2
 .دشاب درف کی COVID-19 نارامیب راتسرپ و دنوش زیلاید تفیش نیرخآ رد نارامیب تسا

 ھلوزیا قاتا نتشادن تروص رد .ددرگ زیلاید ھلوزیا قاتا رد التبم رامیب ناکما تروص رد -3
 رتم ٢ لقادح ھلصاف ھب و دمآ و تفر لحم زا ناکم نیرترود و زیلاید شخب ھشوگ رد رامیب
  .دوش زیلاید کسام ندیشوپ اب نیریاس زا

 دح ات و دوش زیلاید تباث تفیش رد رامیب .دشاب یمن رامیب زیلاید زکرم رد رییغت ھب یزاین -4
 .دنشاب سامت رد رامیب اب تارفن لقادح ای دشاب تباث رامیب راتسرپ ناکما

 ھب هدافتسا زا سپ هاگتسد و تسین زاین زیلاید هاگتسد یزاسادج ،یمریو مدع ھب ھجوت اب -5
 .دوش  (Disinfect) ییادزدنگ درادناتسا هویش
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 طیحم و  زیلاید نیشام یوشتسش و ییادزدنگ زیلاید زا سپ ،ھلوزیا قاتا نتشادن تروص رد -6
 یمومع هدافتسا اددجم زیلاید نیشام زا ناوت یم تلاح نیا رد .دوش ماجنا تخت و فارطا
 رگید یارب ییانورک نارامیب نیشام زا نارحب نامز نایاپ ات دوشیم ھیصوت یلو .درک
 .دوشن هدافتسا نارامیب

 زیلاید ھب تبسن رامیب نآ صتخم راتسرپ ،انورک ھب التبم نارامیب زیلاید ھب زاین تروص رد  -7
 .دیامنن مادقا نارامیب ریاس

 

 زیلاید لنسرپ و ناراتسرپ دروم رد ینمیا تاکن

 .دننک یسررب یرامیب مئالع و لاح حرش رظن زا ار نارامیب ھنازور دیاب زیلاید ناراتسرپ  .１
 .دوش یریگ هزادنا تفیش رھ رد زیلاید ھب دورو ودب رد نارامیب بت  .２
 ، اھتسد یوشتسش ریظن یتشادھب دراوم تیاعر ،یرامیب مئالع دروم رد شزومآ نارامیب ھب .３

 .دوش هداد ھسطع و ھفرس بادآ و ،ھلصاف تیاعر
 .دوش هداد زور ١۴ تدم ھب ھنیطنرق شزومآ رامیب ناھارمھ ھب .４
 رد و دنوش یسررب تفیش عورش زا لبق بت و ینیلاب مئالع رظن زا ناشدوخ دیاب ناراتسرپ .５

 .دوش هداد عالطا یراتسرپ رتفد ھب بت ای یسفنت مئالع نتشاد تروص
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 اھوراد زود میظنت

  :دوش میظنت ریز تروص ھب یزیلاید نارامیب رد COVID-19 نامرد رد هدافتسا دروم یاھوراد

 

 درکلمع اب لاسگرزب دارفا رد یفرصم زود  وراد مان
  لامرن هیلک

  يزیلایدومه نارامیب رد یفرصم زود

 ياهیفاص اب زیلاید يارب مرگ یلیم 30 زور رد راب ود مرگیلیم 75 ریویماتلسا
 اب زیلاید يارب مرگ یلیم 75 و یلومعم
 ،سکالف ياه ياهیفاص
 زیلاید هسلج ره زا دعب هتفه ردراب 3 

 یسکوردیه
  نیکورلک

 ياه میژر رد( زود کت مرگ یلیم 400
 یلیم 200 ای )ریوانوتیر/ریوانیپول يواح
 دقاف ياهمیژر رد( زور رد راب ود مرگ
 )ریوانوتیر/ریوانیپول

  درادن زود میظنت هب يزاین

 ياه میژر رد( زود کت مرگ یلیم 500   تافسف نیکورلک
 یلیم 250 ای )ریوانوتیر/ریوانیپول يواح
 دقاف ياهمیژر رد( زور رد راب ود مرگ
 )ریوانوتیر/ریوانیپول

 رد رابکی مرگ یلیم 250( زود دصرد 50
 )زور

 /ریوانیپول
  ریوانوتیر

  درادن زود میظنت هب يزاین  زور رد راب ود مرگ یلیم 100/400

 هنازور مرگ یلیم 400-200  زور رد راب ود مرگ یلیم 1200  نیریوابیر
 زیوجت زیلاید ماجنا زا دعب ، زیلاید ياهزور رد
 دوش

 /ریوانازاتآ
 ریوانوتیر

 درادن زود میظنت هب يزاین  زور رد رابکی  مرگ یلیم 100/300
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 زیلایدومه نارامیب يرگلابرغ تراچولف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 زا لبق
 رامیب دورو
 شخب ھب
  زیلاید

:لماک یرگلابرغ  

دیدج ھفرس -فلا  

بت -ب  

دردولگ -ج  

 سفن یگنت -د
دیدج  

ریخ  

 اب زیلاید ماجنا
 تاطایتحا
درادناتسا  

ھلب  

 یارب -فلا
 کسام رامیب

دیراذگب  

 رد رامیب -ب
 راظتنا قاتا

 ھلصاف و دنیشنب
 اب ار یرتم ٢

دنک تیاعر ھیقب  

 ھلوزیا قاتا ایآ
 شخب رد

؟دیراد  

ریخ  

 و فیدر یاھتنا رد
 زیلاید شخب ھشوگ

دنوش  

 لاقتنا تاطایتحا
:دیرب راکب ار یرامیب  

 تبقارم یارب -فلا
 رد رامیب زا  میقتسم
 زا رتم ٢ ات ھلصاف
 کنیع و کسام ،ناگ
.دینک هدافتسا  

 تبقارم یارب -ب
 ،رامیب زا میقتسم ریغ
 ،یلومعم شوپور  زا
 کنیع و کسام
دینک هدافتسا  

ھلب  

 ھلوزیا قاتا رد
دنوش زیلاید  ندرک سمل لماش :رامیب زا میقتسم تبقارم . 

تسا رامیب دوخ ای طیحم  

 ھملاکم لماش :رامیب زا میقتسمریغ تبقارم.
تسا طیحم ای رامیب ندرک سمل نودب یلومعم  

 یعطق دروم رامیب رگا
COVID-19  رد ،دشاب یم 

  .دوش زیلاید ھلوزیا قاتا
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 رطخ ضرعم رد ناراتسرپ اب دروخرب تراچولف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مئالع رظن زا ار دوخ ،التبم رامیب اب سامت زا سپ
 :دینک یرگلابرغ

  دیدج ھفرس .

 بت .

 دردولگ .

 دیدج سفن یگنت .

 اھتمالع ایآ
؟دیراد ار ریخ  ھلب   

 شرازگ و رزیاورپوس اب سامت
التبم رامیب اب سامت  

 عالطا و رزیاورپوس اب سامت
التبم رامیب اب سامت و مئالع  

ندرک ھنیطنرق دوخ  

 دینامب لزنم رد .

 زور رد راب ود ار  بت .
 .دیریگب هزادنا

 رزیاورپوس ھب ار جیاتن .
 دیھد عالطا

 :دیریگب هزادنا ریز یاھنامز رد ار دوخ یامد

  ندش رادیب زا دعب . 

 ندیباوخ زا لبق .

 لحم ھب دورو نامز .

 : COVID-19  مئالع ندش ادیپ تروص رد

  دیدج ھفرس .

 بت .

 دردولگ .

 دیدج سفن یگنت .

 .دینک کرت ار نارامیب زا تبقارم ھلصافالب
 .دیھد عالطا رزیاورپوس ھب و دینزب کسام
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