
 

 

  

 جسوه آموزشی کرونا ویروس
 

 شرکت فوالد ناب تبریس

واحد ایمنی و بهداشتکار  



 چیست؟ کًريوايیزيس

 . است ضذُ پیذا زیي ٍٍّبى ضْز در آى خذیذ ردُ ّفتویي وِ ّستٌذ ّب ٍیزٍس اس ثشرگی خبًَادُ    •

 .است ثَدُ زیي ٍٍّبى در دریبیی غذاّبي ٍ هبّی فزٍش ػوذُ ثبسار در وبر یب ضضَر اثز در آى عغیبى ضزٍع هزوش    •

 چیست؟ يیزيس ایه بٍ ابتال عالیم

 اسْبل ،یگَارض ػالین تٌفس، وَتبّی سزفِ، تت، : شایع عالیم •

 ولیِ ًبرسبیی ضذیذ، ضبد تٌفسی ،سٌذرم )پٌَهًَی ( ریِ ػفًَت : شدید مًارد در عالیم •

 وُفتگی ديرٌ

 ٍخَد فزد ثذى در ٍیزٍس ًْفتگی، دٍرُ در تز سبدُ ػجبرتی ثِ .ثبضذ هی رٍس 41 ضذٍد تب رٍس 2 ضذٍد ٍیزٍس ایي ًْفتگی دٍرُ

 فزد ثِ ػالهت، ثذٍى ي آلَدُ اسفزد ًْفتگی دٍرُ در تَاًذ هی ٍیزٍس داضت تَخِ ثبیذ !ضَد ًوی هطبّذُ ثیوبري ػالئن اهب دارد

 !سبسد هجتال ٍ آلَدُ ًیش را آى ٍ ضذُ هٌتمل سبلن

 

 َستىد؟ ابتال مستعد بیشتز کساوی چٍ

 سبلوٌذاى  •

 للجی ّبي ثیوبري دیبثت، هثل اي سهیٌِ ثیوبري داراي افزاد  •

 ثبردار ّبي خبًن  •

 وَدوبى  •

 

 است؟ پذیز امکان فزد بٍ فزد اوتقال آیا

 اوتقال احتمالی َاي راٌ  •

 َّا راُ اس اًتطبر    ◄       

 هجتال اًسبى ثب ًشدیه توبس    ◄       

 آلَدُ ٍسبیل ثِ سدى دست    ◄       

 

 



 پیشگیزي َاي راٌ
 

 .وٌیذ صبثَى ٍ آة ثب ّب دست وبهل ضَي ٍ ضست ثِ الذام هوىي سهبى ّز در ٍ هذاٍم عَر ثِ •

 .وٌیذ خَدداري )...ٍ ػغسِ سزفِ،( تٌفسی ػالین داراي افزاد ثب وزدى رٍثَسی ٍ دادى دست اس •

 .ثپَضبًیذ آستیي ثبالي لسوت یب ٍ )تزخیطب( دستوبل ثب ػغسِ ٍ سزفِ ٌّگبم را خَد ثیٌی ٍ دّبى •

 .وٌیذ رػبیت ثیوبر افزاد اس را هتزي ًین ٍ یه ضذالل فبصلِ •

 .ثپزّیشیذ خَد دّبى ٍ ثیٌی زطن، ثِ آلَدُ دست توبس اس •

 .وٌیذ خَدداري هطیظ در ضذُ هصزف ّبي وبغذي دستوبل وزدى رّب اس •

 .وٌیذ خَدداري پش ًین غذایی هَاد خَردى اس •

 .وٌٌذ خَدداري ٍضطی /اّلی ضیَاًبت ثب توبس اس •

 عزيقی ي قلبی بیماران ابتالي اس پیشگیزي جُت بُداشتی وکات

 .ثبضیذ هغوئي هٌشل در ّفتِ 2 ضذالل هذت ثِ خَد دارٍّبي داضتي اس  -

 .ًىٌیذ لغغ تٌفسی ػفًَت یب آًفلَاًشا ثِ اثتال صَرت در خصَظ ثِ پشضه هطَرت ثذٍى را خَد دارٍّبي  -

 .دّیذ اعالع هؼبلح پشضه ثِ را آى خَد، تٌفس در تغییزات ّزگًَِ صَرت در ٍ ثبضیذ آگبُ خَد تٌفسی تغییزات اس  -

 ػغسِ ٌّگبم وبغذي دستوبل اس استفبدُ ( تٌفسی آداة رػبیت هبیغ، صبثَى ٍ آة ثب ّب دست ضستي لجیل اس ثْذاضتی هَاسیي  -

 .ًوبییذ رػبیت ػفًَت اس پیطگیزي خْت را )سزفِ ٍ

 .ًوبییذ هطذٍد را ضلَؽ اهبوي در ضضَر ٍ ضزٍري غیز سفزّبي اهىبى ضذ تب  -

 دیابتی بیماران ابتالي اس پیشگیزي جُت بُداشتی وکات

 ٌّگبم ثِ وبغذي دستوبل اس استفبدُ ( تٌفسی آداة رػبیت ٍ هبیغ صبثَى ٍ آة ثب ّب دست ضستي لجیل اس ثْذاضتی هَاسیي -

 .وٌیذ رػبیت را )سزفِ ٍ ػغسِ

 هصزف را آًْب تَاًیذ ًوی وِ صَرتی در .دّیذ اداهِ ثیوبري هذت عَل در را )اًسَلیي یب لزظ( خَد دیبثت ثِ هزثَط دارٍّبي -

 .وٌذ تغییز ثیوبري هذت عَل در ضوب ًیبس هَرد دارٍّبي هیشاى است هوىي زَى دّیذ، اعالع هؼبلح پشضه ثِ وٌیذ

 .وٌیذ یبدداضت ٍ وزدُ زه هزتت عَر ثِ را خَد خَى لٌذ -



 اداهِ را خَد هؼوَلی رصین تَاًیذ ًوی وِ صَرتی در .دّیذ اداهِ را خَد هؼوَلی غذایی رصین ٍ وٌیذ هصزف ثیطتز هبیؼبت  -

 .وٌیذ استفبدُ دارًذ وزثَّیذرات همذار ّوبى وِ هبیؼبت ٍ ًزم غذاّبي اس دّیذ

 .ثبضذ هی ًبخَاستِ عَر ثِ ٍسى دادى دست اس خَى لٌذ افشایص ػالئن اس یىی زَى وٌیذ ٍسى را خَدتبى رٍس ّز   - 

 .ثبضذ هی ػفًَت ػالین اس یىی تت وِ ززا وٌیذ زه ػصز ٍ صجص رٍس ّز را خَد ضزارت درخِ -  

 :وٌیذ هزاخؼِ درهبًی ثْذاضتی هزاوش ثِ "سزیؼب داضتیذ را سیز ػالئن وِ صَرتی در ◄

 

 .ثخَریذ غذا تَاًیذ ًوی ػبدي عَر ثِ وِ ًطَي ثِ سیبد ًبخَضی اضسبس - •

 .ثبضیذ داضتِ ضذیذ استفزاؽ ٍ اسْبل - •

 .ثبضیذ داضتِ ثیطتز یب ویلَ 2 ٍسى وبّص - •

 .ثبضذ گزاد سبًتی درخِ ۸۳ اس ثیص ضوب ثذى دهبي - •

 .ثبضذ mg/dl ۸۳۳اس ثیص یب  mg/dl 06اس ووتز ضوب خَى لٌذ - •

 .ثبضیذ داضتِ هطىل تٌفس - •

 .وٌیذ گیدی یب آلَدگی خَاة اضسبس - •

 .ثبضیذ داضتِ تؼبدل ػذم یب اسیذي تٌفس ثَي دّبى، خطىی هثل ثبال خَى لٌذ ػالین وِ صَرتی در - •

 است؟ مًثز بیماري درمان بزاي بیًتیک آوتی آیا

 خیز •

 .ًذارًذ تبثیزي ّب ٍیزٍس ثزرٍي ّب ثیَتیه آًتی •

 .ًذارد اثزي آى رٍي ثیَتیه آًتی ثٌبثزایي ٍ است ٍیزٍس یه خذیذ وَرًٍبٍیزٍس •

 ابتال بزابز در بدن ایمىی افشایش مىظًر بٍ اي تغذیٍ َاي تًصیٍ

 ٍیتبهیي لزظ اس هَثزتز پزتمبل ػذد یه هصزف هثال .ًوبییذ استفبدُ عجیؼی غذایی هَاد اس ٍیتبهیٌی ّبي هىول خبي ثِ  .4

 اسیذ پتبسین، هٌیشین، هثل دیگز ّبي ٍیتبهیي ٍ ّب هغذي ریش اس اي هدوَػِ ث ٍیتبهیي ثز ػالٍُ پزتمبل زَى است، ث

 .ثبضذ هی دارا ًیش را B6 ٍیتبهیي ٍ فَلیه

 ًبرًگی، ضیزیي، لیوَ پزتمبل، لجیل اس دارًذ ثیطتزي ث ٍیتبهیي وِ فصل ّوبى هخصَظ تبسُ سجشیدبت ٍ ّب هیَُ اس  .2

 .وٌیذ استفبدُ ... ٍ فزًگی گَخِ وزفس،



 خَد غذایی رصین در وبفی همذار ثِ را ... ٍ ضجَثبت ٍ هزؽ تخن گَضت، هزؽ، هبّی، هثل دار پزٍتئیي غذایی هَاد  .۸

 .ثگٌدبًیذ

 :ضذیذ هجتال آًفلَاًشا ضجِ ثیوبري ثِ ... ٍ اي تغذیِ ٍ ثْذاضتی هسبئل ّوِ رػبیت ٍخَد ثب اگز  .1

 .ًوبییذ هصزف ثیطتز گیبّی ّبي وزدُ دم رلیك، سَح زبي، هبًٌذ گزم هبیؼبت •

 .وٌیذ استفبدُ لیوَتزش لبرذ، پیبس، وزفس، َّیح، هثل ضذُ خزد سجشیدبت اًَاع ٍ هبّی ٍ خَخِ اس سَح تْیِ در است ثْتز •

 .ًوبییذ هصزف ٍػذُ ۶ یب ۵ در را غذایی هَاد است ثْتز اضتْبیی، ثی صَرت در •

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 بیماری کرونا ویروسپیشگیری و کنترل دستورالعمل 

دست ٍ الجسِ خَد ثب هطلَلْبي توبم پزسٌل ضزوت لجل اس ٍرٍد ثِ سبختوبى اداري ضزوت هی ثبیست ثصَرت وبهل ًسجت ثِ ضذػفًَی  .1

 ٍ یب پبیِ ولز الذام ًوبیٌذ. یالىل

اًٌذگبى ٍ ّزگًَِ فزد خبرج سبسهبًی هبًٌذ رٍ  (spo2)تت سٌدی ٍ اًذاسُ گیزي  ضذُ توبم وبروٌبى در ثذٍ ٍرٍد ثِ ضزوت غزثبلگزي .2

 ثِ ٍاضذ ثْذاري ضزوت ارخبع دادُ ضًَذ . ٍاضذ ًگْجبًی ثِ هٌظَر غزثبلگزي هی ثبیست تَسظ     ثبسدیذوٌٌذگبى

 هی ثبیست هوبًؼت ثؼول آیذ . تٌفسی ثیوبریْبي ثِ هطىَن ٍ ثیوبر پزسٌل فؼبلیت اداهِ اس  .3

 ًظبفت ٌّگبم در وبر لجبس ٍ زىوِ دستىص، هبسه، اس استفبدُ ًیش ٍ استفبدُ ضذُ ًظبفت هسئَل ػٌَاى ثِ هخصَظ خذهبتی پزسٌل اس  .4

 الشاهیست.

 ... ٍ راّزٍّب، ّب، اتبق وف هبًٌذ سغَش سبیز ٍ هستوز صَرت ثِ ثْذاضتی ّبي سزٍیس ٍ ّب پلِ ًزدُ در، ّبي دستگیزُ گٌذسدایی ٍ ًظبفت .5

 اًدبم گیزد . رٍساًِثصَرت ثبیذ 

 اًدبم گیزد . دیگز ّبي هىبى ٍسبیل اس ثْذاضتی ّبي سزٍیس گٌذسدایی ٍ ًظبفت ٍسبئل ّب، دستوبل سغل خذاسبسي .6

 دردار ّبي سغل ٍ هطىن پالستیىی ّبي ویسِ در ًظبفت هصزف ثبر یه ٍسبیل ّوسٌیي ٍ ضذُ استفبدُ ّبي وبغذي دستوبل آٍري خوغ .7

 اًدبم گیزد . ضیفت ّوبى ًظبفت هسئَل تَسظ وبري ًَثت ّز آخز در آًْب دفغ ٍ پذالی

 رختىي ًظبفت ٍ ضذػفًَی ضَد .رختىي ضزوت هی ثبیست ػبري اس ّز گًَِ ٍسبیل اضبفی ثَدُ ٍ رٍساًِ تَسظ هسئَل  .8

اًدبم  تَسظ ًظبفتسی هزثَعِ هی ثبیست ثصَرت هستوزآى  خبًجی ّبي هطل ٍ آضپشخبًِ ّبي لسوت ولیِ هستوز گٌذسدایی ٍ ضستطَ .9

 پذیزد .

  اًدبم گیزد. یىجبر هصزف ّبي ثٌذي ثستِ درهی ثبیست  آضپشخبًِ یب ّب آثذارخبًِ در خَردى آة ٍ سوبق فلفل، ًوه، سزٍ .11

 ووه ثب وی ثبیست ًٍمل ضول ٍسبیل ٍ ّب صٌذلی پطتی ّب، دستگیزُ ػوَدي، ٍ افمی ّبي هیلِ : ضبهل هطتزن توبس داراي سغَش ًظبفت .11

 اًدبم گیزد . (.گزدد اًدبم سدایی گٌذ دیگزي تویش دستوبل ووه ثب گٌذسدا )گٌذسدایی هبدُ تَسظ سپس ٍ ضَیٌذُ هَاد

)ًظبفت ثِ هٌشلِ گٌذسدایی  گیزد اًدبم گٌذسدا ٍ ضَیٌذُ ثیي اختالعی ّیسگًَِ ًجبیذ ٍ ثَدُ یىذیگز اس خذا گٌذسدایی ٍ ًظبفت هزضلِ دٍ .12

   .ًوی ثبضذ (

وبروٌبى هلشم ثِ استفبدُ اس ظزٍف یىجبر  استفبدُ اس ظزٍف هطتزن )لیَاى , وبرد ٍ زٌگبل ٍ ثطمبة ٍ ... ( تب اعالع ثبًَي هوٌَع ثَدُ ٍ .13

 .هصزف تَسیغ ضذُ تَسظ ضزوت هی ثبضٌذ 

 وبروٌبى هلشم ثِ رػبیت اصَل ثْذاضت هطیظ وبر ثَدُ ٍ هطیظ وبرضبى هی ثبیست ػبري اس ّز گًَِ ضبیؼبت ٍ ریخت ٍ پبش ثبضذ . .14

 ثزاي تب ضًَذ گٌذسدائی ٍ ضستِ ضتوبً ّب دستوبل ًظبفت ثبر ّز اس پس ٍ ضَد ثیٌی پیص هدشا دستوبل 2 است السم سغَش ًظبفت ثزاي .15

 . گزدًذ آهبدُ , ثؼذي ًَثت

 .ضَد هی اًدبم سغَش ثزاي ضذُ، خیس ٍ هزعَة گٌذسدا هطلَل ثب وِ خذاگبًِ دستوبلی تَسظ گٌذسدائی .16

 َّا هؼزض در ثبیذ گٌذسدا هَاد ثِ )سغَش سبیز ٍ ّب، دستگیزُ ّب، هیلِ ( سغَش ضذى آغطتِ اس ًبضی رعَثت وِ ثبضیذ داضتِ ًظز در .17

 اثزثخطی ثزاي هبًذگبري دلیمِ 10 ضذٍد سهبى هذت .ًوبییذ دیگزخَدداري دستوبل یب ٍ ٍسبیل ثب سغَش وزدى خطه اس ٍ ضذُ خطه

 ضَد هی ثیٌی پیص سغَش رٍي ثز گٌذسدا هَاد

 هی ثىبر ثْذاضتی ّبي سزٍیس ًظبفت ٍ ضستطَ ثزاي وِ ٍسبیلی اس ثبیذ ضَد هی استفبدُ ّب وبرگبُ ًظبفت ثزاي وِ ٍسبیلی ٍ ّب دستوبل .18

 . ًگزدد استفبدُ هطتزوبً ضزایغی ّیر در ٍ ثَدُ خذا رٍد

 .لجل اس ٍرٍد ّز گًَِ خَدرٍ ثِ داخل ضزوت هی ثبیست ثب هطلَل ضذػفًَی وٌٌذُ خَدرٍ , راًٌذُ ٍ خٌس ٍاردُ ضذػفًَی گزدًذ  .19

 


