وزارت ﺳﻼﻣﺖ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺮن

ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ

اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ  ۳۱آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۲۱وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺮن ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪ ٴه G5ASz-G8000-
 2020/122-925ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر طﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫٴ ،در  29اﮐﺘﺒﺮ  G51z-G8000-2021/505-454 2021ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه
داﻧﺴﺘﻨﯽھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ طﺮز رﻓﺘﺎر و ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ

► ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ در ﮐﺠﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮار در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در طﻮل دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ،ﺗﺮک اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز
ﻧﯿﺴﺖ .رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ ،ﺗﺮاس ﯾﺎ ﺣﯿﺎط ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﮫ ﺷﺮط آن
ﮐﮫ ﻣﺤﻞھﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده و از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺸﻮد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
► از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ در ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ و
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ،
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﻤﮏ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از ٴ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس
دارد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ٴ
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎت را از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﺮداریھﺎ و وزارت
ٴ
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
► ﺑﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﮐﺎرﮐﻨﺎن رھﮕﯿﺮی ﺗﻤﺎس در اداره
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در طﻮل ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،درﺑﺎره
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺿﻤﻦ ٴ
► زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ :ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﯾﺪ
روزاﻧﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺪن را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻋﻼﯾﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺧﻮد را در دﻓﺘﺮﭼﮫای ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ .در آﻏﺎز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ،و ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری در
ﺷﻤﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﺮده ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
► اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺘﺎن در زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﮫٴ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺮن ﺑﮫ ﺷﻤﺎرهٴ ۱۱۶۱۱۷و ﯾﺎ اورژاﻧﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ھﺴﺘﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ اداره
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﯿﺰ اطﻼع دھﯿﺪ.

ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ  ۲در ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﻮوﯾﺪ «۱۹-ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﮫ ،ﺗﺐ ،ﺳﺮدرد و ﺑﺪن درد
و آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و
ﭼﺸﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﻋﻼﯾﻤﯽ ظﺎھﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
)ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽﻋﻼﻣﺖ«( .اﻣﺎ از طﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﮑﺮرا ً دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ
ﺑﯿﻤﺎری رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﺬارد .ﮔﺮوهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی زﻣﯿﻨﮫای ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر
ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺷﮑﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزی و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ اﺟﺒﺎری
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﺎدق اﺳﺖ :طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ ﻣﻮظﻔﯿﺪ -ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ -در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن در ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت
ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﯾﺮن در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
) (IfSGﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-ده روز ﭘﺲ از ﺑﺮوز
ﻋﻼﯾﻢ -و ﯾﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪون ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ -ده روز ﭘﺲ از ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﮫ ﺷﺮط آن ﮐﮫ ﻋﻼﯾﻢ راﯾﺞ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در طﻮل دوره ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار درروز ھﻔﺘﻢ
)آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﯿﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯽ.ﺳﯽ.آر ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﺘﯽ ژن(
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺴﺖ ﺑﮫ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺗﺎ  20روز
ﭘﺲ از ﺑﺮوز اوﻟﯿﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻗﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ از
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ را ﻓﻮرا ً در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار
داد.

آﻧﭽﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ

در دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ؟ در طﻮل دوره

► ﻻزم اﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ در طﻮل دوره
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﯿﻤﺎر
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻓﺮا ِد ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی
ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺧﺎﻧﮫ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺮﻧﻄﯿﮫ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﮑﮫﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﺗﻤﺎس

► ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ :رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺿﺮوری اﺳﺖ!
► ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮار درﺑﺎره ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری در
ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ دو ھﻔﺘﮫ ارﻧﺒﺎطﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﮭﻢ
► رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ روی ﺧﻮد را
از دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ دھﺎن ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﻓﻮرا ً در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﮫ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

► ﺑﮭﺪاﺷﺖ دﺳﺖھﺎ

از دﺳﺖ دادن ﯾﺎ ﺗﻤﺎس دﺳﺖھﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﮫ -ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
—
—
—
—
—
—
—

ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﻄﺴﮫ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﮫ ﮐﺮدن،
ﻗﺒﻞ از ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬا،
ﻗﺒﻞ از ﺻﺮف ﻏﺬا،
ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ،
و ﺑﮫ طﻮر ﮐﻞ ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ دﺳﺖھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﮭﻮد آﻟﻮده
اﻧﺪ،
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ،
و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف آنھﺎ-
ﺑﮫ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﯽ دﺳﺖھﺎ ﻣﺸﮭﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﻠﻮلھﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه
اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫ »وﯾﺮوس ُﮐﺶ
ﻣﺤﺪود« ) ،(begrenzt viruzidوﯾﺮوسﮐﺶ ﻣﺤﺪود ﭘﻼس« ) begrenzt
 (viruzid PLUSو ﯾﺎ »وﯾﺮوسﮐﺶ«) (viruzidﺑﺮ روی ﻣﺤﻠﻮل
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺎز ھﻤﮫ ﺑﮫاﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ:
► ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ :ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮد
ﻣﺒﺘﻼ در ﺧﺎﻧﻮار ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و دﺳﺖﮐﻢ  ۱/۵ﻣﺘﺮ از وی ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد رودررو ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و از
ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
► ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮار -ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺖﭼﯽ،
ﺗﺤﻮﯾﻞدھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﺘﮫھﺎی ﭘﺴﺘﯽ ،ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن-
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از ﭘﺴﺖﭼﯽ ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻤﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ در
ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻗﺮار دھﺪ.
► ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺠﺰا ﺑﺨﻮاﺑﺪ و در طﻮل روز ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .از ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ و ﺣﻤﺎم و
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .ﺗﻮﺟﮫ :ھﻤﮫ اﺗﺎقھﺎ را ﺧﻮب ھﻮادھﯽ ﮐﻨﯿﺪ!
► ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ؛ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻦ
ﮐﻮدک اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راهھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی،
طﻮری ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دوره را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدھﺪ.
► ﻣﻘﺮرات ﭘﺎﯾﮫ :اﮔﺮ از ﺣﻤﺎم ،دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﯾﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎدهٴ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪهھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻮﻟﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﮐﮫ
ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺷﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از
وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ظﺮوف و اﻟﺒﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس089.122.220 :

» :www.bayern.deﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه«
،www.stmgp.bayern.de/coronavirusﺳﺎﯾﺖ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮫ آنھﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺎده
ﻣﺮﺑﻮطﮫ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﮫ
ﮐﻨﯿﺪ:

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
rechtsgrundlagen/#Allgemeinverfuegungen

ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻣﻮرخ:
ﻣﺼﻮب  2ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2021

