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گروهی از متخصصان پزشکی، بهداشت عمومی و محیط زیست با تجربه طوالنی  در زمینه خدمات 

و مراقبت های بهداشتی در مناطق پر جمعیت و چند ملیتی استکهلم، گوتنبرگ و  بهداشتی و درمانی 

ارائه کرده اند. این اطالعات مبتنی بر    19مالمو، راهکارهایی را در زمینه پیشگیری با کرونا کوید 

اطالعات آژانس بهداشت عمومی سوئد و آژانس بهداشت جهانی است و توسط متخصص بیماریهای  

 ده است عفونی تایید ش
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 فصل اول

امون ویروس کرونا و کووید   19اطالعات عمویم پیر
 چیست؟ 19کووید 
. جدید بودن این  است.  نداشتهوجودنوع جدیدی از ویروس کرونا که تا به حال   و  یک بیماری ویرویس است  19- کووید

رسعت در جهان شیوع   شود که تا کنون هیچکس در مقابل آن مصون نبوده و ازین رو این بیماری به  ویروس باعث یم 
ن افراد منتقل یم یم شودبه ویژه زمانن که شخیص رسفه یا عطسه پیدا کرده است. این ویروس از طریق ارتباط نزدیک بیر

شوند. اگر در این زمان کس دیگری در نزدییک آن شخص  ریزی که حاوی این ویروس است در هوا وارد یم  ذرات و کند
ن مبتال شود.  باشد ممکن است ویروس به وی منتق  ل شده و او نیر

دست دادن با شخص  پس از     دست دادن با شخص مبتال به ویروس ییک دیگر از راههای ابتال به این بیماری یم باشد. 
شخص صورت خود را لمس کند ممکن است ویروس از طریق چشم، دهان یا بینن وارد بدن وی  ن اگر آمبتال به ویروس 

 خودداری کنند.  خود هایشان را مرتب شسته و از لمس کردن صورت  افراد دست  شود. از این جهت الزم است که
 

 خود و دیگران را از شیوع بیماری در امان دارید 
با آب و صابون به دقت و حداقل به مدت بیست ثانیه بشویید. الزم است هر بار  دستان خود را به طور مکرر  ●

ون هستید این کار را انجام دهید. پیش از طبخ و یا رصف  روید یم گردید و یا به رس کار که به خانه باز یم و یا بیر
ن الزم است  و غذا  ین گزینه پاک کردن دستهایتان پس از مراجعه به توالت نیر را بشویید. آب و صابون بهیر

ن دست با آب و صابون را ندارید از الکل ویژه دست استفاده کنید  .  دستها از ویروس است اما اگر امکان شسیر

 بجای استفاده از دستکش دستهایتان را بشویید!  ،آورددستکش تنها امنیت کاذب بوجود یم 
اگر آبریزش بینن دارید از دستمال کاغذی استفاده کرده و سپس آنرا دور   در آرنج خود عطسه و یا رسفه کنید.  ●

 ای خودداری کنید.  بیندازید. از استفاده از دستمال پارچه
عمویم، هنگام خرید و یا در هر جای  حمل و نقل هنگام استفاده از وسایل  ا حفظ کنید. فاصله خود و دیگران ر  ●

ید تا آنجا که ممکن است فاصله خود دیگری که در ارتباط با دیگران قرار یم  دیگران رعایت کنید.   را با گیر
ل.  ● ن در خانه خودداری   تهویه مداوم برای سالمنر الزم است. از کشیدن سیگار و یا قلیان هوای سالم در مین

 کنید.  
 

 کنید برای شما که خارج از منزل کار می  
ی از شیوع بیماری وجود دارد. ببینید آیا در محل کارتان دستورالعمل ویژه  ●  ای برای جلوگیر
 رعایت کنید.  دیگران را با کنید: سیع کنید فاصله خود اگر از وسایل نقلیه عمویم استفاده یم  ●
ل از رس کار: بالفاصله پس از رسیدن به خانه دستانتان را بشویید. پس از مراجعه به   ● ن  مین
ل استفاده نکنید.  لباسهانی را که رس کار از آنها استفاده کرده  ● ن  اید تعویض کرده و از آنها در مین

 

 برای کودکان و نوجوانان 
شوند. آنها ممکن است رسما بخورند و یا  کودکان و نوجوانانن که به ویروس کرونا آلوده هستند، اغلب خییل مریض نم 

توانند  تب کرده و رسفه کنند و پس از چند روز دوباره سالمنر خود را باز یابند. شاید هم اصال مریض نشوند، ویل یم 

و مصونیت سالمندان  ن اعتبار دارد. ازیین ن مساله در مورد اغلب بزرگساالن نیر عامل رسایت بیماری به دیگران باشند. همیر

های دیگر سیستم دفایع بدنشان ضعیف است، از اهمیت باالتری برخوردار است.  سانن به سبب ابتال به بیماریو ک

ان این افراد در تماس با ویروس کرونا ممکن است آسیب تواند با رعایت چند نکته  ناپذیری ببینند. هرکس یم های جیر

یب امنیت این افراد کمک کند.    ساده به باال بردن رصن

ل دستها را با دقت با آب و صابون به مدت حداقل بیست ثانیه بشویید. به این  پس صله بالفا ● ن از ورود به مین

 شوند.  های احتمایل پاک یم ترتیب دستهایتان از ویروس 

 یم ●
ی

 کنند، دوستانتان را به خانه دعوت نکنید.  اگر در خانه شما فرد و یا افراد سالمند زندگ

ام خود به سالمندان را نشان دهید. با رعایت فاصله چه در  ● ل ارج و احیر ن  داخل و چه در خارج از مین
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 کوچک  –از آنجا که شما هم در صورت ابتال به بیماری  ●
ی

ناچارید در خانه بمانید، لزوما    –ولو یک رسماخوردگ

 یم 
ی

 کنند را حفظ کنید.  باید فاصله با سالمندانن که با شما زیر یک سقف زندگ

ید. عطسه زدن آرنج هنگام رسفه یا  ●  تان را جلو دهانتان بگیر

 دستانتان را مکررا با آب و صابون بشویید.  ●

 

 برای جوانان 
را از کانالهای معتیر )مانند سازمان بهداشت عمویم و...( که به شهر و استان شما   مربوط به کرونا  اطالعات ●

ن دوستانتان برسانید. از پخش  شود، دنبال کنید و اطالعات معتیر را به سایر اعضای  مربوط یم خانواده و نیر

ی کنید.    اخبار نادرست و شایعات جلوگیر

با مراکز درمانن و ادارات را ندارند کمک کنید. اگرچه شما قطعا این کار را در گذشته  به کسانن که امکان تماس  ●

ورت این کار در این دوران بشدت افزایش یافته است.  هم انجام داده   اید اما رصن

ن یم در گروه ورالعمل عدم تجمع دست ● شود. این دستورالعمل چه در های بزرگ و اجتماعات شامل شما نیر

 االجرا است.  های رسپوشیده و چه در فضای باز الزم  محیط

که هم آموزگاران و هم مشاوران در مدرسه حضور دارند و اگر احتیاج به صحبت و مشاوره    به یاد داشته باشید  ●

ید. با کیس را دارید ح  تما با آنها تماس بگیر

 

 کنند برای کودکان و جوانانی که تمرین و ورزش می 
کنید حتما باشگاه و یا انجمنن که در  برای شما مفید است. اگر ورزش و یا تمرین یم  ادامه فعالیت بدنن و تحرک  ●

بتوانید ورزش کنید را دیده  آن عضو هستید، تدارکات الزم برای اینکه شما چگونه بدور از خطر شیوع بیماری  

 اند حتما از مرنر و رسپرست خود سئوال کنید.  است. اگر این اطالعات را به شما نداده 

ش  بجای تمرین در سالن رسپوشیده در فضای باز تمرین یم   ها ها و باشگاه بسیاری از انجمن  ● کنند تا خطر گسیر

 بیماری را کمیر کنند.  

 تان را در خانه عوض کنید. . لباس کن باشگاه استفاده نکنید از رخت ●

 و فالسک آب را با دیگران قسمت نکنید.   مستقیما از شیر آب ننوشید  ●

ل  ● ن ید هم  دستهایتان را با آب و صابون بشویید. حنر اگر دوش نم بالفاصله پس از تمرین و رسیدن به مین گیر

 را بشویید.  دستهایتانالزم است 

 

ای هستید  ا همسایه فرد سالخوردهبرای شما که از بستگان، دوستان و ی
 کند.منزل شخصی زندگی میدرکه 
 یم دستورالعمل انزوا و فاصله اجتمایع یم ●

ی
ل شخیص زندگ ن کنند هم تنهانی و هم  تواند برای سالمندانن که در مین
توانید نقش مهم در  عوارض دیگری به همراه داشته باشد. شما به مثابه دوست، فامیل و یا همسایه یم

ایط ایفا کنید.    تعدیل این رسر
لشان نشوید.  ● ن  از طریق تلفن و یا طرق دیگر با آنها در تماس باشید اما برای دیدار وارد مین
ن دعوت نکنید. سیع کنید به  ●  دیگری با آنها در تماس باشید.   طریق  آنها را به خانه خود نیر
لبه آنها پیشنهاد کنید که برایشان خرید کرده و یا غذا آماده کن ● ن  به آنها برسانید.   ید و جلوی مین
ون قدم بزنید.  ●  با حفظ فاصله با آنها بیر
 به آنها برسانید.  19-اطالعات صحیح در مورد بیماری کووید ●

اند و به کمک احتیاج دارند: در وهله اول با مراکز درمانن و یا با شماره  کنید آنها بیمار شدهاگر احساس یم
ید   1177  تماس بگیر
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 دوم: فصل 

 های ویژه برای خانوارهای پرجمعیت دستورالعمل

 دستورالعمل هنگام طبخ و صرف غذا
توانید مانند گذشته غذا آماده کنید. بعالوه ویروس هنگام پخت و  شود و شما یم ویروس از طریق مواد غذانی منتقل نم  ●

ن یم  پز و یا رسخ نمیک که در معده وجود دارد، خننی   سید رود و اگر ویرویس هم وارد معده شود توسط ا کردن از بیر

 شود. یم

 درست کنید؛ دستهایتان را با آب و صابون به مدت بیست ثانیه بشویید.   غذا پیش از آنکه بخواهید   ●

یجات را زیر آب بشویید و احتیاجر نیست از برای شستشوی آنها از مواد پاک  ● ن  کننده استفاده کنید. میوه و سیر

 را با هم قسمت نکنید.   لیوان هایتانچنگال و ،بشقاب، قاشقهنگام رصف غذا  ●

ظرفشونی استفاده   کنید، بلکه مانند سابق از آب و مایع  استفادهشونی الزم نیست از مواد ضدعفونن کننده برای ظرف  ●

 کنید. 

ای مهم. اما امسال  نوازی، بویژه در ایام عید و روزهآوردن همه اعضای خانواده و مهمان  سفره فرصنر است برای گردهم  ●

ن از دورهم فرق یم  ین راه ابراز محبت کردن است.  در گروه  کند. پرهیر  های بزرگ بهیر

کنند و یا گلودرد دارند، الزم است جداگانه و بدور از  اگر بزرگساالن و فرزندان بزرگ خانواده آبریزش بینن دارند،  رسفه یم  ●

 سایر اعضای خانواده غذایشان را رصف کنند.  

 یم هن ●
ی

های بزرگ با  کنند جمع شوند. در این دوران از مهمانن گام رصف غذا سیع کنید تنها اعضای خانواده که با هم زندگ

 ها خودداری کنید.  دوستان و فامیل و همسایه 

ک بسیار باالست. حنر   ● از کشیدن قلیان بطور دست جمیع خودداری کنید. خطر اشاعه بیماری با استفاده از قلیان مشیر

ن کردن شلنگ و تمام  قطعات نیست، خطر  اگ ر هم کیس هم دهنن قلیان خودش را استفاده کند، باز هم چون امکان تمیر

 اشاعه بیماری وجود دارد.  

سال سن دارند و با  70دستورالعمل برای کسانی که باالی 
 کنند.هایشان زیر یک سقف زندگی می فرزندان و نوه 

ن  70افراد سالمند باالی   به آنان    19بیمارانن که دارای سیستم ایمنن ضعیفن هستند، باید بیشیر مراقب باشند که کوویدسال و نیر

 یمرسایت نکند. برای کیس که در یک خانه کوچک با فرزندان و نوه 
ی

ها و آشنایان تماس زیادی دارند این  کند و یا  با همسایه ها زندگ

 رعایت کرد: توان کار آسان نیست. اما باز هم مواردی هست که یم 

 نم  ●
ی

ید.  سیع کنید با افرادی جدیدی که با آنها زندگ  کنید در تماس قرار نگیر

ل شما نیاید، و شما فقط با افرادی در ارتباط باشید که با شما در   ● ن ارجح است که تا مدنر کیس برای دید و بازدید به مین

 یم 
ی

ید.  کنند. اما اگر دیگران هم به خانه شما یم یک خانه زندگ آیند بهیر است شما اگر امکان دارد در اتاق دیگری برس بیر

 اگر این امکان هم وجود ندارد، سیع کنید تا جانی که ممکن است دورتر از دیگران بنشینید. 

ن مهمانان حتما دستهایتان را با آب و صابون بشویید.  ●  پس از رفیر

ای از اتاق باشد  ولو اینکه یک صندیل و یا گوشه  نید، سیع کنید قسمنر از خانه را به محیط اختصایص خودتان تبدیل ک ●

تر خواهد بود  که فقط شما حق استفاده از آنجا را داشته باشید. به این ترتیب هم برای شما و هم برای دیگران راحت 

 که فاصله را حفظ کنید.  

و کند اگر ییک از افراد خانواده آبریزش بینن و یا تب دارد و یا رسفه یم  ● ید.  ، بسیار رصن  ری است که از وی فاصله بگیر

 هوای تازه برایتان مفید است.   ●

ل با دیگران گپ بزنید. ویل حتما حداقل دو میر با دیگران   ● ن ون از مین ون بروید و یا بیر حتما برای هواخوری و قدم زدن بیر

ل حتما دستهایتان را با آب و صابون بشویید.   ن ید و پس از بازگشت به مین  فاصله بگیر

ل را با باز کردن پنجره به مدت ده دقیقه در روز بطور مرتب عوض کنید.  هوای  ● ن  داخل مین

ل خودداری کنید.   ● ن  از استعمال هرگونه دخانیات و قلیان در داخل مین

ل محدود کنید.   ● ن  ارتباطتان با دیگران را حنر در خارج از مین
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 و مراکز پرجمعیت خودداری کنید.   فروشگاه ها  از خرید در  ●

 شوند خودداری کنید.  هانی که افراد زیادی در آنها جمع یم و بازدید به خانه دیگران و یا سالن برای دید  ●

 برای سفر و تردد اگر امکان دارد از وسایل نقلیه عمویم استفاده نکنید.  ●

 فصل سوم  

 19دستورالعمل در صورت شک به بیماری کووید 

 19عالئم ابتال به بیماری کووید 
ن افراد بویژه زمانن که عطسه و یا رسفه یم یک  19کووید   ● کنند، شیوع  بیماری ویرویس است که از طریق ارتباط نزدیک بیر

 و آنفوالنزا است. افراد تب یم   19کند. کووید  پیدا یم 
ی

کنند، به آبریزش بینن دچار  کنند، رسفه یم هم مثل رسماخوردگ

ند. از دیگر عالئم کوویدشوند و گلودرد یم یم ، تهوع و یا  پا  19گیر ، درد عضالنن ن آمدن حس شامه و حس چشانی ییر

یابند.  افتند و پس از حدود دو هفته دوباره سالمنر خود را باز یم اسهال است. اغلب افراد تا اندازه محدودی از پا یم 

ن ویروس اصال به بیماری مبتال نشوند. اما بخش دیگری هم هستند که ممکن ا بخش دیگری شاید عیل  ست  رغم گرفیر

ند و  ذات  ن کسانن که باالی   تنفس الریه بگیر ن کسانن که    70برایشان سخت شوند. این موارد بویژه در بیر سال هستند و نیر

و بسیار مهم است که همه تالش کنند تا این بیماری کمیر به  برند، مشاهده یم های دیگر رنج یم از بیماری  شود. ازیین

 دیگران رسایت کند. 

 

 اید چکار باید بکنید؟ مبتال شده  19کووید کنید به اگر فکر می 
 یک بیماری عادی است. در بهار آلرژی به   ●

ی
ن عادی است، همانطور که در زمستان آنفوالنزا عادی  گل ها  رسماخوردگ نیر

نیست، اما برای اطمینان باید حداکیی احتیاط   19است. بنابراین هر آبریزش بینن و یا عطسه و رسفه دلیل ابتال به کووید 

 ا داشت تا بیماری به دیگران رسایت نکند.  ر 

، رسفه و تب مشاهده یم اگر احساس بیماری یم  ● کنید، الزم است از ارتباط با دیگران  کنید و عالئم مانند آبریزش بینن

ن کنید. در صورت مشاهده کوچک  ن رس کار، مدرس و یا مهدکودک خودداری  پرهیر ترین عالئم بیماری سیع کنید از رفیر

 کنید. 

 کنید.   خودداریسال و بیماران  70افراد باالی ا بتماس . از تماس برقرار نکنید ر صورت بیماری با دیگران د ●

 را با آب و صابون مرتب بشویید و از حوله جداگانه استفاده کنید.  دستهایتان  ●

بیندازید. از دستمال  از دستمال کاغذی استفاده کرده و سپس آنرا دور  در آرنج خود عطسه و یا رسفه کنید.  ●

 ای مطلقا استفاده نکنید. پارچه

بیونیک استفاده اگر تب دارید از داروهای تب بر بدون نسخه استفاده کنید. هرگز بدون مجوز پزشک از آننر  ●

 ویرویس موثر نیست. اگر احساس کردید حالتان بدتر یم نکنید. آننر 
ی

شود، به تب باال  بیوتیک در مقابل آلودگ

ن  نفس یم   به سخنر های شدید دارید و یا وید و یا رسفهشدچار یم ید. اگر مطمی  کشید با مراکز درمانن تماس بگیر

ید، یم    1177توانید به شماره  نیستید که آیا باید به پزشک مراجعه کنید و یا با کدام مرکز درمانن باید تماس بگیر

ید.  مشاورهو  بزنید زنگ   بگیر
ید.  ،یا پزشک   پیش از مراجعه به مرکز درمانن و  ●  تلفنن با آنها تماس بگیر

 شدید پیدا یمشود و نفس اگر مرکز درمانن و یا پزشک کشیک تعطیل است و شما ناگهان حالتان بدتر یم  ●
ی

کنید به  تنیک

ید.    112اورژانس مراجعه کنید. اگر حالتان خییل بد شده الزم است با شماره اورژانس    تماس بگیر
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در   19کسانی که از بیماران مبتال به کووید دستورالعمل برای 

 کنندمنزل مراقبت می 
اگر کیس به بیماری مرسی دچار شده، بسیار مهم است که ارتباط وی با سایر اعضای خانواده تا حدی که ممکن است   ●

 کاهش پیدا کند.  

د. اگر این ام ●  برای خودش داشته باشد که فقط در آن برس بیر
ر
کان وجود ندارد سیع کنید بخیسر  ارجح است که بیمار اتاق

ل را به بیمار اختصاص دهید و دیگران از حضور در آنجا خودداری کنند.  ن  از مین

 که بیمار در آن برس یم  ●
ر
ل بویژه اتاق ن  برد بسیار مهم است.  تهویه مین

ی کرد نظافت توالت و حمام است. برای نظافت ک  ● افیست از مواد مورد دیگری که در ایام بیماری باید به آن دقت بیشیر

 کننده معمول استفاده کنید.  پاک 

کنید از دستمال کاغذی استفاده کرده و سپس آنرا دور بیندازید. فرد بیمار اگر آبریزش بینن دارید و یا رسفه یم ●

 الزم است دستان خود را مکررا با آب و صابون بشوید. 

با بیمار دستان خود را بدقت با آب و صابون کند پس از هر تماس الزم است فردی که از بیمار مراقبت یم ●

 بشوید. 

 

ل زمانن که فردی در اعضای خانواده مشکوک به ابتال به بیماری   ن اطالعات در مورد استفاده از ماسک دهان در مین

 است.  19کووید

دانند. اما در بسیاری از کشورهای دیگر  مقامات سوئد در حال حارصن استفاده از ماسک را الزم نم  ●

 دستورالعمل در مورد استفاده از ماسک وجود دارد.  

ن دست با آب و صابون و یا حفظ فاصله با  ماسک هرگز نم  ● ن رعایت موارد بهداشنر در شسیر تواند جانشیر

د.  ذرات تواند جلوی اشاعه دیگران شود. اما ماسک یم  حاوی ویروس به هنگام رسفه و عطسه را بگیر

استفاده از ماسک را تجویز   19ساالن و نوجوانان مبتال به بیماری کووید سازمان بهداشت جهانن برای بزرگ ●

حاوی ویروس از بینن و دهان هنگام صحبت کردن با دیگران و یا رسفه و عطسه کردن ذرات کرده تا از انتقال 

ی شود.    جلوگیر

ن تجویز کرده است که کیس که از بیمار مراقبت یم  ●  همچنیر
ن سازمان بهداشت جهانن از ماسک استفاده  کند نیر

 کند.  

یددر صورت استفاده از ماسک الزم است آنرا درست بکار  ● و هرگز نباید ماسیک را که بر دهان دارید لمس  بیر

ن الزم است هنگام باز کردن ماسک احتیاط به خرج داده و بخش داخل و خارج ماسک را با   کنید. همچنیر

ن دستها را بالفاصله پس  از بازکردن ماسک بشویید.   دستانتان آلوده نکنید و نیر

. در صورت امکان باید در یط روز ماسک را چندین بار  کنید اگر ماسک با آب دهان خیس شود باید آنرا عوض   ●

ن و یا تعویض استفاده نکنیدعوض     .کنیدو هرگز آنرا بیش از یکروز بدون شسیر

 فاده کنید. ای از آب داغ و مواد لباسشونی معمویل استبرای شستشوی ماسکهای پارچه ●

د. ماسکتنها در مراکز پزشیک و بهداشنر مورد استفاده قرار یمپزشیک  ماسکهای    ● که در خانه تهیه    هاینر گیر

ی کند.  ذرات تواند از رسایت شوند  به همان اندازه موثر نیست اما یمیم حاوی ویروس جلوگیر

توان در خانه به آسانن  دهند چگونه یم نشان یموجود دارد که   یوتیوبهانی در های موثر و فیلم دستورالعمل

ن دستها با آب و صابون و حفظ فاصله با افراد بیمار ماسک ساده ای تهیه کرد. اما ماسک هرگز به اندازه شسیر

 تواند جایگزین آنها شود.  موثر نیست و نم 
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