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 سد.رط در ت ودهثکروی آآزشکی اخصززدندست

تکض یازو زواربخدهآسددقازسطلطرهزوددفعس. 

:دراحطاقدات

-  د ع ی از ز  دارذبی خشک و ج ز  دار لحو ن ازرای اطهدر خشک طل.درقرار گ
.اداخ شودهطل ز ی دردر شری از ضت ع د 

 در  زیپ زع آورداریج  ردن ز پس از پر  دشوگره زدند  لث وان  ، دشو  مح.

-دزطلدردوشوددادهقرارظروفردرردقرارآگ. 

وارم خد یر  دفع  د گذی ز  خود ادا    ددظرف چ وجدن  تت سوزاجرخدفع در ک
ز را حت فر رار دد.



کوناووسمرددرهایآگاهی

راه ی اب ب وروس رو داد؟۱

ان وروس از ا  ان در ال پدا  د. ان ار، از  از طرق ر ردن، گو ردن
.و      دت  دم، رخ  دد

.۲ وان اب  ص داد؟چگوشخ را رو روسو ب

.رات وروس رو  رد  واد وب واردی چون ر، آرزش  ،رش گو و ب ود
ی آو��زا دارد. ر از اراد   ال ز  ود. دت     دی ت ز  ئم  نا

ان ات؛ آ ت  پدا  د و   پو )ابری در ض از ران ر از در
.ر ) گرد

.روز پس از رات وروس  دن رد، ر ر در او پددار ود۱۴ان ئم  واد حداثر 
چرا وروس رو خطرک ات؟۳.

 ت. اف ا ران ثردر ا رو ری ددرصد۱۵رود: آو  ر دت  ، راداز ا
دچر ت  و  پو  ود.  ان حظ ش از  ،ران ن ر و ارادی  از ل

.ر وده اد، ن ود را دل ا  وروس رو از دت داده اد

.۴ د چری، بی ب ش دهش ورتم؟درم دجرا ا ر

  ب، ر   س دارد و در ط زدگ  د  در آ ارادی وود دارد  از
ل  وروس رو  وده اد،  ت  صورت  ادام  گرن وت رای را  پزک

.د
 ا��ن از س  اراد در ودداری د  ب، ر   س  د،  ت ح ار .د

.ر از دران ص رد۱،۵ ۲واره 
اگر ان دارد، در   اق ود د. در آرج ود ر د و  از دل غذی اده د و

 طل ز ل را درردن د ر ورا پس ازدو ا   ب ور ود را ی تد. دداز
.( وژه پس از وات رن و پش از آده زی غذا)

درور  ب افراد ب ب ان عوت س داش ام، بد چ م؟۵.

  ود و کپز  ،تا رو روسو    دا س دا ردی  ص ت ادارهاگرداحل
وت ود س گر و آ را در رن ذارد. دل س زن داد ر زدی از اراد،

ان ول ودن طوط وود دارد. در ان صورت، ط  وزارت دات درال س رد )ره



:ن .وره  زن آ ام  ود07141/144-69844
در صور  در ک رز پذرش  اه  په ون وت دارد، ورا درت  رپرن
رز روط را آگه زد. چن، ان طب را  در ،س زن، حل ر و  رآوزی ود

اطع دد
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:Coronaرددراطعتومقاین

.تعط2020پآ19تحقدهومدک،مرس

.بدخب2020ژوئ15تحادوره.شدبگرحضحلدرآمزشیرورهوزبنیدوره

جم،و15ت2020ژوئبمش.

خص ی خصوص ت. اوع ار برا نراد یادر  یا آ ب  دگواده زخ  د  صدق  لد. حدا
س ب اراد یبرایر1.5، حدال ص دحل رک زدگ. اگر در درص برر از اراد د1.5

  قرج از اودخ تر.بشو نر در ا از دوت. اگر اوع ارن د ، بض ك وارد را
ود. خواده  ف د.ل روبرو نچدیو حكم زدان براورو25000حداكثر ید


