
 ٍیژگی  کزًٍا ٍیزٍس

خاًَادُ تشرگی اس ٍیزٍس ّا ّستٌذ کِ ردُ 

جذیذ آى درضْز ٍٍّاى چیي پیذاضذُ است 

رٍس در تذى فزد  41ایي ٍیزٍس هیتَاًذ تا 

ٍجَد داضتِ تاضذ ٍدرطی ایي هذت تِ دیگزاى 

 اًتقال یاتذ .

 *عالئن  اتتال تِ ٍیزٍس 

 درجه سانتی گراد  83تب باالتراز 

 سرفه 

 تنگی نفس

 درمواردشذیذ بیماری 

عفونت ریه )تنگی نفس شذیذ همراه باخس خس سینه 

 وخلط فراوان (

 بیماریذر چه کسانی شذیذتراست 

 سالمنذان 

 افراد دارای بیماری های زمینه ای )دیابت قلبی وتنفسی(

 خانم های باردار 

بیماران پیونذی وبیماران خاص )ایذز وپیونذ 

 ( msو ,مغساستخوان 

 

افراد دارای بیواری ّای زهیٌِ ای )دیاابا     

 قلبی ٍتٌفسی(

 خاًن ّای باردار 

بیواراى پیًَذی ٍبیواراى خاص )ایذز ٍپیًَذ  

  ms,هغساستخَاى 

 چطَربیواری اًتقال پیذا هی کٌذ ؟
 دس  زدى بِ ٍسایل آلَدُ 

 تواس ًسدیک بِ اًساى هبتال 

 اًتشار ازراُ َّا

چطَرازبیواری کرًٍا پیشگایاری   

 ؟ کٌین 

بِ طَر هذاٍم بِ خصَص در زهاًی کِ بیرٍ ى 

از هٌسل ّستیذ حتی اگر فکر هی کاٌایاذ       

دستتاى توییس اس  آى ّا را باآب ٍصاباَى  

بشَییذ ٍیاازدستوال آغشتِ باِ الاکال        

 استفادُ کٌیذ .

ازتواس دس  با چشن ٍبیٌی ٍدّاى خاَد    

 پرّیس کٌیذ .

ازدس  دادى ٍرٍبَسی جاذا خاَدداری       

 فرهاییذ.

دّاى ٍتیٌی خَد را ٌّگام عطسِ ٍسزفهِ  

تادستوال )تزجیحا(ٍیاداخل آرًج خهَد    

 تپَضاًیذ .

فاصلِ حذاقل یک هتز رااس ّوِ هخصَصا 

 افزاد  تیوار رعایت ًواییذ.

دستوال کاغذی هصزف ضذُ را درسطل 

دارای درپَش ٍکیسِ پالستیکی درتستهِ  

 قزاردّیذ .

 چطَر ایوٌی تذى خَد را تاالتثزین؟ 

 هیَُ ٍسثشیجات تاسُ هصزف ًواییذ.

هَاد گَضتی ٍتخن هزغ راتِ طَر کاههل  

 تپشیذ .

 اسهصزف غذاّای آهادُ پزّیش ًواییذ.

 ساعت ( 8تا6خَاب کافی داضتِ تاضیذ)



درصَرت هطاّذُ عالین تهیهوهاری چهِ       

 کٌین؟

 سزیعا تِ پشضک هزاجعِ کٌین 

تاتَجِ تِ ایي کِ کزًٍا ٍیزٍس  جهذیهذ   

یک ٍیزٍس است آًتی تیَتیک رٍی آى 

اثزًذارد ٍتایذ اس خَردى آًتی تیَتهیهک   

 خَدداری ًواییذ. 

 درخاًِ تواًیذ ٍکاهال استزاحت کٌیذ.

 راُ ّای درهاى 

 استزاحت در هٌشل

هصزف هایعات فزاٍاى ًظیز سَج ٍآش ٍ 

 هزکثات 

 هسکي ّای تة تز

ضستطَی هکزر ٍصحیح  دست ّا تا آ ب   

ثاًیِ تِ خصَظ  13-03ٍصاتَى  تِ هذت 

تعذاس رفتي تِ دستطَیی ٍپیص اس غهذا      

خَردى ٍ تعذاس توییش کزدى تیٌی عطسهِ  

 سزفِ ٍتَصیِ  هی ضَد .

آیاتزای هحافظت اس خَد تِ  هاسک ًیهاس  

 دارین؟

استفادُ اس هاسک تِ تهٌهْهایهی تهاعه            

هحافظت  ًوی ضَد حتوا اصَل تْذاضت 

 فزدی را رعایت کٌیذ.
صرفا در ایي هَارد استفادُ از هاسک تَصیِ هی 

 شَد

 زهاًی کِ عالین تٌفسی عطسِ یا سرفِ داریذ-

 اسفزد هثتال تِ ایي تیواری هزاقثت هی کٌیذ 

 هثتال تِ ایي تیواری ّستیذ 
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 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 بیمارستان غدیر سیاهکل 
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 ٍاحذ آهَزش ساله 
 کویتِ آهَزشی بیوارستاى غذیر
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