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  در هی رٍد، اًتظار 19 وٍَیذ تیواری تاالی ؽیَع وًٌَی ؽزایػ تِ تَجِ تا

 در ارتؼیي راّپیوایی ٍیضُ خاؿ هحذٍدیت ّای اػوال تا هوٌَػیت رفغ صَرت

  تِ اعتٌاد تا سائزیي عالهت تا هزتثػ تْذاؽتی الشاهات وؾَر، خارج یا ٍ داخل

ِ هٌظَر پشؽىی، آهَسػ ٍ درهاى تْذاؽت، ٍسارت پیؾگیزاًِ دعتَرالؼول ّای  ت

 ٍ ػشاداری ّای اًجام هزاحل تواهی در وزًٍا تیواری اًتمال سًجیزُ لؽغ

ِ ّای  هَردتَجِ هؼٌَی راّپیوایی ّای ٍ تجوؼات دیگز ٍ ارتؼیي تا هزتثػ تزًاه

 .گیزد لزار ٍیضُ

 19 کوویدبحران بهداشتی در   السامات 
 متبرکهاماکن ویژه 

ولیِ سائزیي اس هاعه اعتفادُ ًوایٌذ. 
 هتز رػایت گزدد 2تا  1فاصلِ فیشیىی. 
تَعیذى ٍ لوظ تماع هتثزوِ هوٌَع اعت. 

فزهاییذ خَدداری دّاى ٍ تیٌی چؾن، تا دعت تواط اس. 

ًواییذ خَدداری (آى ًظایز ٍ ػصا پز،) خذام هخصَؿ وار اتشار لوظ ٍ تَعیذى اس. 
ِاس سائزیي ٍ جوغ آٍری آى ًظایز ٍ چادر تغثیح، عجادُ، هْز، هذّثی، وتة ولی 

 .ًوایٌذ اعتفادُ خَد ؽخصی ٍعایل

دارًذُ پایِ تا دعت ّا ظذػفًَی وٌٌذُ هَاد حاٍی ظزٍف ِ   فاصلِ ٍ تؼذاد تِ ًگ
 .ؽَد تؼثیِ آى ًظیز هَاردی ٍ تْذاؽتی عزٍیظ ّای صحي ّا، راّزٍّا، در هٌاعة

اس تایذ تْذاؽتی عزٍیظ ّای گٌذسدایی ٍ ًظافت ٍعایل تِی، دعتوال ّا، ستالِ، عؽل 
 .تاؽذ هجشا هی رٍد، اعتفادُ دیگز هىاى ّای تزای وِ ٍعایلی

ؽَد گٌذسدایی اعتفادُ تار ّز اس پظ ًظافت ٍعایل. 

چٌذ دارای تایذ هی رٍد اعتفادُ راّزٍّا ٍ صحي ّا وف ًظافت تزای وِ ّایی تِی 

 .تاؽٌذ اظافی "عَز"

تزعذ پایاى تِ هماتل ًمؽِ یا ؼزف در ٍ آغاس ًمؽِ یه اس ًظافت. 

 :گزدد رػایت سیز تْذاؽتی ًىات فَق اهاوي وفؾذاری در

 
ّای دادى اس ِ ِ ای ویغ  .ؽَد خَدداری سائزیي وفؼ تزای ثاتت ٍ پارچ

ّای اس ِ  .گزدد اعتفادُ سائزیي وفؼ تزای یه تارهصزف ویغ

صَرت گٌذسدایی ِ  .گیزد هغتوزاًجام ت

ًوایٌذ اعتفادُ رٍپَػ ٍ دعتىؼ هاعه، هاًٌذ حفاظتی لَاسم اس وفؾذاری خذام 



  ُاس َّاوؼ ٍ تاس گذاؽتي درّا ٍ ٍرٍدی صحي ّا ظزٍری اعتاعتفاد. 

در عزٍیظ ّای تْذاؽتی تایذ تَْیِ تِ ؽىل هٌاعة صَرت پذیزد. 

 صَرت هجشا گٌذسدایی ؽًَذ)حوام ٍ تَالت)عزٍیظ ّای تْذاؽتی ِ  .تایذ ت

  ُگٌذسدایی تواهی عؽَح در هؼزض تواط سائزاى اسجولِ وف، دیَار، درّا، دعتتگیز

ُ ّا، فزػ ّتا،   ِ ّا، ًزد درّا، هیش ٍ صٌذلی، آتخَری ّا، ؽیزآالت، رٍؽَیی ٍ ٍظَخاً

ِ ّا، وف پَػ ّا، ولیتذ ٍ پزیشّتا، ٍعتایل     ُ ّای هثادی ٍرٍدی تِ حزم، ووذ، لفغ پزد

ػوَهی ٍ ًظایز آى تا ووه هَاد ؽَیٌذُ ٍ دعتوال تویش ٍ خؾه اًجتام گتزدد عتپظ    

 .تَعػ هَاد گٌذسدای هٌاعة گٌذسدایی گزدد

صَرت هتٌاٍب اًجام ؽَد ِ  .گٌذسدایی عؽَح در هؼزض تواط سائزاى ت

  ،صَرت هتٌظن ِ اتاله آعاًغَر تایذ هجْش تِ دعتگاُ تَْیِ تَدُ ٍ فعای داخل اتاله ت

 (.در صَرت ٍجَد)گٌذسدایی ؽَد 

 ّای ِ ، اس دعتوال واغتذی ٍ ًظتایز آى   (آعاًغَردر صَرت ٍجَد)تزای تواط تا دوو

 .اعتفادُ ؽَد

اس آب تؽزی اعتفادُ گزدد. آتخَری ّا ٍ آب عزدوي ّا حذف گزدد. 

تا تزؼزف ؽذى تحزاى اس هفزٍػ وزدى صحي ّا تافزػ خَدداری ؽَد. 

 وؾی صاتَى هایغ ٍ یا حذالل ظزف ّوزاُ تا هایغ دعت ؽَئی ِ ًغثت تِ تؼثیِ عیغتن لَل

 .در هحل، دعتوال واغذی در تَالت ّا ٍ عزٍیظ ّای تْذاؽتی الذام گزدد



تزگشاری ًواس جواػت گٌذسدایی عؽَح در فَاصل الاهتِ ّتز   ّای  در هحل
 .ٍػذُ ًواس پیؼ تیٌی ؽَد

    ٍ ِتخؼ ّای ًگْذاری هَلت ٍ لغوت ّای اداری ٍ ػوتَهی ًظیتز وتاتخاًت
ِ صَرت هغتوز گٌذسدایی ؽَد  .ًواسخاًِ ٍ وفؾذاری ت

تٌذی هوٌَع اعت ِ  .ػزظِ هَاد غذایی تاس ٍ تذٍى تغت

رعتَراى هؾزٍغ تِ اعتفادُ / تَسیغ ٍ عزٍ غذا در اهاوي فَق در علف عزٍیظ
اس ظزٍف یه تارهصزف ٍ ّوچٌیي اعتفادُ اس عفزُ یه تارهصزف رٍی هیشّا ٍ 
تؼَیط آى ّا تؼذ اس ّز تار هصزف ٍ تا رػایت فاصلِ حذالل یه هتزی افزاد اس 

 .ّن تالهاًغ اعت

      عزٍ ًوه، فلفل، عواق، لٌذ، ؽتىز ٍ آب آؽتاهیذًی درتغتتِ تٌتذی ّتای
 .یه تارهصزف اًجام گیزد

 ،اس ػزظِ هَاد غذایی آهادُ اسجولِ اًَاع عاًذٍیچ
عیة سهیٌی ٍ تخن هزؽ آب پتش ٍ ًظتایز آى تَعتػ    

 .دعت فزٍؽاى جلَگیزی ؽَد

   اس تَسیغ ًذٍرات غذایی ؽخصی در صتحي هؽْتز
 .جلَگیزی ؽَد

    در خصتتَؿ ػزظتتِ هتتَاد غتتذایی رػایتتت
دعتَرالؼول ّای صادرُ اس عتَی ٍسارت تْذاؽتت   

 .الشاهی اعت
  دفغ پغواًذّا تایذ تِ ؽیَُ تْذاؽتی در عؽل ّتای

 درب دار پذالی صَرت پذیزد

  جوغ آٍری ٍ دفغ پغواًذ تا رػایت تواهی هالحظات
ِ ّای پالعتیىی )تْذاؽتی  جوغ آٍری پغواًذ در ویغ

در آخز ّز ًَتت، تَعتػ  )هحىن تذٍى درس ٍ ًؾت 
 .ًیزٍّای خذهاتی اًجام ؽَد



 گندزداییمهم در هنگام نکات 

 آب صاٍل تا هحلَل ّای آهًَیان ٍ هَاد ؽَیٌذُ دیگز تزویة ًگزددّزگش. 

ّزگش تزای ػولیات گٌذسدایی اس آب صاٍل غلیظ اعتفادُ ًگزدد. 

 گزددالسم اعت عؽَح سیز در اتتذا تویش ٍ عپظ گٌذسدایی 

       -   ّای )پالعتیىی یا فلشی هیشّا ٍ صٌذلی ّا لغوت ِ ٍ صٌذلی  ًؾیوي صٌذلی، دعت

 (.صٌذلی  پؾتی 

       - ّا، عزٍیظ ّای تْذاؽتی دیَارّا ُ  (.دعتؾَیی، تَالت ٍ حوام)، وف، عمف، پٌجز

       - ّا، ووذ، یخچال، واتیٌت، گَؽی تلفي، ولیذ ٍ درّا ِ ، دعتگیزّا، ؽیزآالت، ًزدُ پل

 .پزیشّا، ٍعایل ػوَهی ٍ ًظایز آى

  ًىات هْن ایوٌی ٍ پیؾگیزی اس تزق گزفتگی ٍ آتؼ عَسی در ٌّگام گٌتذسدایی

 .رػایت گزدد

    درصَرتی وِ ایي اهاوي دارای هزوش تْذاؽت ٍ درهاى اعتت، رػایتت ًىتات

 .تْذاؽت هحیػ آى هٌؽمِ تایذ ؼثك الشاهات هزتَؼِ صَرت گیزد

    در درب ٍرٍدی صحي اس ارائِ چادر تِ سٍار خاًن خَدداری گتزدد ٍ سٍار تتا

 .چادر ؽخصی خَد هؾزف ؽًَذ

   تِ سٍار هحتزم اؼالع رعاًی گزدد وِ اس تَعیذى تماع هتثزن تا رفتغ تیوتاری

 .خَدداری ًوایٌذ

اس ؽغتؾَی لثَر هَجَد در صحي تا اعتفادُ اس دعت خَدداری گزدد. 

 اس پاؽیذى ٍ ریختي هحلَل ّای گٌذسدا رٍی عؽَح ٍ ولیذّا، تجْیشات تزق دار

 .ٍ هَاد ًاعاسگار ٍ تا احتوال اًفجار ٍ آتؼ عَسی اجتٌاب ؽَد



 منبع 

ِ گذاری (  وزًٍا ٍیزٍط) 19وٍَیذگام دٍم هثارسُ تا راٌّوای  اجتواػی ٍ  فاصل

ُ ّا ٍ ًظایز آى  الشاهات عالهت هحیػ ٍ وار در اهاوي هتثزوِ، هغاجذ، سیارتگا
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