
 راه هاي پيشگيري از ابتال به

كورونا ويروس در كاركنان    
 



كرونانمايي از ويروس   



براي غربالگري بايد  كارفرماياننكات الزم كه 
 بدانند

 :  عاليم شايع •

 ، سرفه، كوتاهي تنفس، عاليم گوارش، اسهالتب

 :عاليم در موارد شديد •

تنفسي حاد شديد، نارسايي ، سندرم )پنوموني( عفونت ريه  

 كليه



 چه كساني بيشتر مستعد ابتال هستند؟

 شاغلين سالمند•

 شاغلين داراي بيماري زمينه اي مثل ديابت، •

 بيماري هاي قلبي•

بيماري تنفسي و افراد در مواجهه با مواد شيميايي آسيب زننده به ريه شامل گازها و بخارات •

 التهاب آور

 افراد دچار مشكالت سيستم ايمني•

 شاغلين باردار•



معرض مواجهه گروه هاي شغلي در كدام يك از 
 هستند؟ كروناويروسبيشتر با 

 بهداشتي خدمات كاركنان•

 دفن و كفن كاركنان•

 ها آزمايشگاه شاغلين•

 هوايي هاي شركت و فرودگاه مسئولين•

 مرزبانان•

 زباله آوري جمع مسئوالن•

 آلوده مناطق به خصوص به هستند مسافرت در مرتب كه شاغليني•



 راه هاي انتقال ويروس

 :راه هاي احتمالي انتقال

سرفه و عطسه يا آب (انتشار از قطرات حاوي ويروس فرد ناقل  •

 )دهان

 مبتالنزديك با انسان تماس •

 آلوده و تماس آن با دهان يا بينيزدن به وسايل دست •



راه هاي انتقال بيماري از راه حيوانات و يا 
 محصوالت حيواني

  انسان به حيوان از انتقال قابل بيماري يك جديد بيماري اين•
 به آن حيواني، مخازن انتقال، هاي راه هنوز اما شود مي محسوب

  .باشد نمي مشخص دقيق طور

 پرهيز پخته نيمه يا خام صورت به حيواني محصوالت مصرف از•
 .كنيد

 محصوالت ساير يا شير گوشت، به دستكش بدون زدن دست از•
 .كنيد پرهيز خام حيواني



 ابتالتوصيه هاي الزم جهت پيشگيري شاغلين از 

به طور مداوم و در هر زمان ممكن اقدام به شست و شوي كامل •

 .دست ها با آب و صابون كنيد

از دست دادن و روبوسي كردن با افراد داراي عاليم تنفسي •

 .خودداري كنيد...) سرفه، عطسه و(

و  ) ترجيحا(دهان و بيني خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال •

 .يا قسمت باالي آستين بپوشانيد

 



 )ادامه(توصيه هاي الزم جهت پيشگيري شاغلين از ابتال

 .حداقل يك و نيم متري را از افراد بيمار رعايت كنيدفاصله •

 .از تماس دست آلوده به چشم، بيني و دهان خود بپرهيزيد•

از رها كردن دستمال كاغذي هاي مصرف شده در محيط خودداري  •

 .كنيد

 .از خوردن مواد غذايي نيم پز خودداري كنيد•

 .وحشي خودداري كنند/ از تماس با حيوانات اهلي•

 



 كيست؟فرد مشكوك به بيماري 

 در بستري نيازمند نفس تنگي و سرفه تب، دليل به كه است فردي•
 بيماري عاليم توجيه براي ديگري بيماريزايي عامل بوده، بيمارستان

 :است دارا را زير موارد از يكي حداقل و ندارد وجود وي
 بيماري عاليم شروع از قبل روز 14 عرض در چين، كشور به سفر سابقه•

 بيماري عالمتدار و قطعي مورد با نزديك تماس•

 /محتمل(ويروس كورونا از ناشي عفونت به مبتال بيمار از مستقيم مراقبت•
 )قطعي

 



 تماس نزديك به چه معنا است؟

 بيمار با بيمارستاني تماس•

 كورونا به مبتال فرد با بودن همكالس يا بودن همكار•

 ويروس كورونا به مبتال بيمار با شغلي تماس هر يا ويروس

 مشترك بسته فضاي در

  وسيله يك در ويروس كورونا به مبتال فرد با بودن همسفر•

 مشترك نقليه

 



 چه مدت زماني ويروس بر روي سطوح زنده مي ماند؟

  چه ويروس كورونا ويروس كه باشد نمي مشخص هنوز•

 .ماند مي زنده سطوح روي بر مدت

 اين ساعت چند براي كه دهند مي نشان فعلي اطالعات•

 .مانند مي زنده سطوح روي بر ويروس

 الكل دستشويي، مايع ،وايتكس مثل دهنده شستشو مواد•

 .ببرد بين از سطوح روي از را ويروس تواند مي غيره و



 آيا دارويي براي پيشگيري يا درمان اين بيماري وجود دارد؟

 اين درمان براي ويروس ضد داروي يا واكسن تاكنون•

 .است عالمتي درمان .است نشده يافت ها ويروس از دسته

  به بايد كنيد محافظت بيماري از را خودتان خواهيد مي اگر•

 تماس عدم و دست بهداشت و تنفسي بهداشت اصول

 .باشد پايبند بيمار فرد با نزديك

 





 آيا براي محافظت از خود به ماسك نياز داريم؟

 بايد .شود نمي محافظت باعث تنهايي به ماسك از استفاده•

 .كنيد رعايت را تنفسي بهداشت و دست بهداشت حتما

 :شود مي توصيه ماسك از استفاده موارد اين در صرفا•

   داريد )عطسه يا سرفه (تنفسي عاليم كه زماني•

 كنيد مي مراقبت بيماري اين به مبتال فرد از•

 هستيد بيماري اين به مبتال•



 نوع ماسك مناسب
 با ماسك كاغذي، كتاني، ماسك بيماري از جلوگيري براي•

 .اند شده توصيه  N95 رسپيراتور/ماسك فعال، ذغال
 بيشترين ماسك ها اين تمامي بين در  N95رسپيراتور •

   .دارد را استفاده
  مي شود محسوب تنفسي فيلتردار ماسك نوعي N95 ماسك•

 بيني داخل به هوا ذرات كوچكترين ورود از است قادر كه
 95 از بيش تنفسي ماسك  اين .كند جلوگيري دهان و

 0.3 ي اندازه به حتي( هوا در معلق ذرات از درصد
 .مي كند فيلتر را )ميكرون



 نحوه استفاده صحيح از ماسك تنفسي

 استفاده طرز .مي شوند محسوب كوچك ويروس هاي جمله از ،كورنا خانواده ي ويروس هاي
 :است زير صورت به بودن موثر براي  ماسك اين از صحيح













پوستر شستشوي دست ها جهت نصب در تسهيالت 
 بهداشتي كارگاه
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