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 9911 ماه مهر
 مقدمه

این  باال، را اعالم کرد. به دلیل سرعت و میزان انتقال 83کووید بیماری پاندمیسازمان جهانی بهداشت  8931در بهمن ماه 

 بیشتر در معرض این بیماری  ،مختلف به دالیل افراد دارای معلولیتقبیل بیماری به سرعت جهانگیر شد.گروه های خاص از 

 

 زری نظر 
 پیشگیری از بیماریهای واگیر  کمیته

 3199 آبان ماه    
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 شکلم، هوشی و یا روانی؛ جسمی به دلیل مشکالت هادست شستن مانند ،اولیه بهداشتی اقدامات نجاما برای موانع وجود. هستند

 رایب متعدد موانع وجود؛ محیط از اطالعات آوردن بدست برای چیزها از بسیاری کردن لمس به نیاز؛ اجتماعی فاصله تنظیم در

 دهد. از عوامل شایعی است که این افراد را بیشتر در خطر ابتال قرار می عمومی بهداشت اطالعات به دسترسی

 قرار فشار تحت مورد نیازشان خدمات قطع دلیل به 83-کووید پاندمی زمان در است ممکن معلولیت دارای افرادعالوه بر این، 

شوند. کارکنان برنامه  یافراد دارای معلولیت در مناطق روستایی ممکن است در این زمینه دچار مشکالت مضاعف .بگیرند

 دارای معلولیت را رفع نمایند. افراد برای موجود موانعو تا  دهند انجام را مناسب اقدامات توانبخشی مبتنی برجامعه الزم است

قرار دارند. از این رو  83-وویدکابتال به در معرض به دلیل تعامل با افراد مختلف  مدیران و تسهیلگران  برنامه توانبخشی خود نیز

ظور این پروتکل به من می یابد. افزایشگیرد، احتمال ابتال در این گروه ها ناگر اقدامات الزم برای رعایت نکات بهداشتی انجام 

آنان تهیه شده تا با رعایت آن  افراد دارای معلولیت و خانواده های آگاهی بخشی به کارکنان موسسات/ مجتمع های مجری،

 درصد ابتال در این گروه های پر خطر کاهش یابد.

 تدابیر الزم در خصوص فضای فیزیکی موسسه/مجتمع   اقدامات و (الف

 عوامل بحران و طیشرا حیهدف تشر ( بایو آبدارچ یخدمات) نظافتچ و نیروهای کارکنان یبرا یهیجلسات توجبرگزاری  -8

 موسسه/مجتمع ریمدتوسط آن  پاندمی از یریشگیپ موثر بر

 کننده  عفونی ضد مواد سطوح باروزانه  شستشوی و نظافت -2

 دست  شستشوی برای کننده عفونی ضد مواددر دسترس بودن  -9

 (ه استفاده و یا پنک ویا از طریق بازکردن پنجره ها )تهویه مناسب بویژه در اتاق هایی که تجمع بیشتر است فراهم نمودن  -4

صحیح ضدعفونی رای نحوه ب، باشد یپروتکل م نیا مهیضم "83 -کووید مقابله با محیطی برایکنترل بهداشت  یراهنما **

 کردن فضای کار به این راهنما مراجعه کنید.

 خدمت حضوری  ارائه( اقدامات بهداشتی درب

 از طریق چیدمان مناسب صندلی هاتاکید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی  .8

 موسسه/ مجتمعبه از حضور بیش از یک نفر اعضای خانواده در زمان مراجعه ممانعت  .2

 اسـتاندارد ) احتیاطات خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان همه برای اسـتاندارد احتیاطات کارگیری به و رعایت .9

ل وسای ضدعفونی رعایت بهداشت و مانند ماسک و دستکش، فردی حفاظت وسایل از اسـتفاده دست، بهداشـت: شامل

دستکش  ت ، تعویضآموزش خانواده در خصوص رعایت بهداش  درصد و 07 الکل کمک توانبخشی وآموزشی موجود با

 پس از ورود به منزل  و پس از خروج از منزل توانخواه(



 

3 

 توجه به وضعیت تهویه منزل  .4

خدمت به آن خانواده موقتا تا زمان رعایت ، در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی تارفتارهای فرد و خانواده  توجه به .5

  گرددپروتکل ها قطع 

 هنگام بازدید تسهیلگر از منزل افراد دارای معلولیت. دراستفاده از ماسک توسط تمامی اعضای خانواده  .6

  91 -کووید پاندمی در CBR برنامه مجری های مجتمع/  موسسات طریق از معلولیت دارای افراد به خدمات ارائه ج(

 زرد و سفید مناطق در *

اطمینان حاصل نماید که  (G87کد ) فرم خود اظهاری با استفاده از سئواالت / مجتمع باید به صورت روزانه مدیر موسسه .8

... مرتبط  تنفسی و سرماخوردگی، گوارشی، وجود هر گونه عالیم شبه و در صورت عدمرا ندارد  83-کوویدتسهیلگر عالئم 

 می باشند. مجاز به ادامه فعالیت   83-کوویدبا 

 پیامکی تلفنی، بستر مناسب جهت ارائه خدمات  به صورت غیرحضوری) مجازی،جتمع، موظف به ایجاد  م/  مدیرموسسه .2

 ...( می باشد. و

 باشد. میبازدید  9سقف بازدید منزل هر تسهیلگر در مناطق سفید یا زرد روزانه   .9

در ، ارائه خدمتهماهنگی تلفنی جهت تاریخ و ساعت با  مجتمع موظف است قبل از اعزام تسهیلگر، / مدیر موسسه .4

اطرافیان اطمینان  و خانواده معلولیت، دارای فرد  در 83-کووید به مبتال د افراداشتن تب، سرفه، سابقه تماس با خصوص 

را ، ارائه خدمات یا خانواده وی فرد دارای معلولیتدر  83-کووید عالئمبه وجود  مشکوک بودنو در صورت   حاصل نماید

هفته بعد از شروع بیماری و سه روز از پایان هر گونه عالئم از جمله تب ، لرز و یا تنفسی  9حصول سالمتی )  تا زمان 

را می توان از خانه های بهداشت  83-کووید اطالعات مربوط به افراد مشکوک و یا مبتال به بیاندازد. به تعویقگذشته باشد ( 

    نیز دریافت نمود.

 لهفاص رعایت قبیل از بهداشتی های پروتکل رعایت با باید مجری های مجتمع و موسسات در کارکنان با جلسات کلیه .5

 . گردد تشکیل باز فضای در امکان صورت در و هوا تهویه امکان اجتماعی،

افراد  نیدر ب 83-کووید شده ابتال به دییتامشکوک و یا  موارد  می بایست با همکاری بهورزان CBRبرنامه  لگرانیتسه .6

 .ندیاعالم نما 83-کوویدغربالگری شهرستان، جهت ثبت در سامانه  یستیرا به بهز روستا ساکن تیدارای معلول

بازدید ها و اقدامات اجتماع محور تسهیلگران در خارج از موسسه نظارت داشته  برنامهبر می بایست  مجتمع / موسسه مدیر .0

حضور در موسسه در خارج از موسسه نیز پروتکل های  مدت زمانباشد و اطمینان حاصل نماید که تسهیلگران عالوه بر 

 .نندبهداشتی را از قبیل حفظ فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و غیر ه را رعایت می ک
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 فرد دارای معلولیت با فیزیکی تماس گونه هر از قبل و فرد دارای معلولیتمنزل  به ورود از پس تسهیلگر است الزم .1

 .شستشو دهد ثانیه 97 تا 27 مدت به صابون و آب با را خود هایدست

له رعایت فاصدستکش و  پروتکل های بهداشتی الزم از جمله استفاده از ماسک رعایتملزم به   تسهیلگرهر بازدید،  در .3

 باشد. همراه داشتهب کننده ضدعفونییا ژل  محلول بایستمی و می باشد...  و اجتماعی

ه ضدعفونی بویژ رعایت نکات بهداشتی ،به درب منزلاقالم بهداشتی و یا سبد کاال  از قبیل وسیلههرگونه صورت تحویل  در .87

 ضروری می باشد. کننده دیگرا استفاده از الکل و یا مواد ضد عفونی ب بسته ها،

 رسانه های و ذیصـالح مراجع از بیماری به مربوط جدید اطالعات و اخبار بیماری، متغیر و ناشـناخته ماهیت به توجه با .88

 های ابالغی اقدام گردد. دستورالعملمطابق با آخرین  و .شود پیگیری( اقدام مناسب جهت) واستانی ملی

جاز مضمن برخورد قانونی با متخلف  موسسه/مجتمعدر صورت مشاهده عدم رعایت نکات بهداشتی توسط پرسنل، مدیر  .82

 به استفاده از نیروی جایگزین می باشد.

  یدانشگاه علوم پزشکهماهنگی بهزیستی شهرستان مربوطه ، با با  می بایست  CBRمجتمع های مجری / مدیران موسسات .89

 باشند.   83-وویدکپیگیر آموزش تسهیلگران درزمینه  بهداشت یخانه ها ایو 

به الزم است که ضمیمه این پروتکل می باشد،  معلولیت دارای افراد در 83-دوویکاز  پیشگیری راهنماینکات مربوط به  .84

 خانواده های افراد دارای معلولیت آموزش داده شود.

 و هشدار قرمز مناطق در **

افراد دارای معلولیت تحت پوشش در خصوص  سالمت رصد وضعیت و غیرحضوری پیگیری موظف بهمجتمع  / موسسه -8

موظف به ارائه  تسهیلگران در مناطق قرمز .می باشد آن ثبت گزارش وبا همکاری خانه بهداشت  83 -کوویدابتال به 

ثبت  خانواده ها و، به گروه هدف غیرحضوریبه صورت  و توانبخشی آموزش های الزم در زمینه موارد بهـداشتی

 .می باشند های آن گزارش

دانشگاه علوم هماهنگی بهزیستی شهرستان مربوطه، با با  می بایست  CBRمجتمع های مجری / مدیران موسسات -2

  باشند. 83 -کوویدزمینه  درآموزش تسهیلگران پیگیر  بهداشت یخانه ها ایو  یپزشک

الزم است که ضمیمه این پروتکل می باشد،  معلولیت دارای افراد در 83-وویدک از پیشگیری راهنماینکات مربوط به  -9

 .دوخانواده های افراد دارای معلولیت آموزش داده ش به

مشابه از قبیل فعالیت های فرهنگی، هنری، و ورزشی که منجر  مراسم و ها مناسبت ها، نمایشگاه ها، نشست برگزاری  -4

 .بود خواهد ممنوع بهبود شرایط تا قرمز، مناطق در به تجمع افراد می شود
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  فرد دارای معلولیتو یا خانواده  فرد دارای معلولیتدر  91 -کوویدبه  مشکوك ردامو با اقدامات الزم در مواجهه د(

 .ادامه یابدبه صورت غیر حضوری  ارائه خدماتو خدمت گیرنده باید اجتناب نموده به منزل  تسهیلگراعزام از  -8

 ماید.ن اعالم/ شبکه بهداشت و یا بهزیستی شهرستان  خانه های بهداشت به وقت اسرع در را باید مراتب مجتمع / موسسه -2

خدمت گیرندگان داشته باشد و سایر با  نبایدروز  85تا تسهیلگر ، با فرد با عالیم مشکوک تسهیلگردر صورت تماس  -9

 برخورد شود.  تسهیلگرمانند فرد مشکوک به ابتال به بیماری با 

)از هفته  2یا اعضای خانواده که با وی زندگی می کنند به مدت  و فرد دارای معلولیتدر  83 -کووید در صورت اثبات -4

یا تایید کارشناس بهداشت  منفی PCR پس از ارائه تست از ارائه خدمت حضوری اجتناب شود. (درمانزمان شروع 

 حضوری با رعایت موارد بهداشتی از سر گرفته شود.ارائه خدمات می تواند به صورت مبنی بر ناقل نبودن فرد 

 دهنده خدمت ( ارائهتسهیلگرمدیر موسسه/ ) در کارکنان 91 -کووید هب مشکوك مورد با اقدامات الزم در مواجهه  هـ(

 باید مراتب مجتمع / موسسه اجتناب گردد. باید فرد دارای معلولیتبه منزل 83 کوویدمشکوک به ابتال  کارکناناز اعزام  -8

گری غربالوزارت بهداشت و سامانه  سامانه سالمت جهت ثبت در شهرستان و بهزیستی بهداشت شبکه به وقت اسرع در را

 .انجام گیردتا آزمایش الزم برای فرد مشکوک سریعا نماید  اعالم سازمان بهزیستی 83 -کووید

توانند منفی می PCRتست  و با ارائهدرمان از شروع  بعدهفته  2مدت  پس از ،کارکناندر  83 -کوویددر صورت اثبات  -2

 اقدام نمایند. حضوری صورت ه ب ارائه خدمتنسبت به 

در سطح محلی فعالیت می نمایند باید تمام موارد ذکر شده در  CBRدر مناطقی که داوطلبین محلی برای اجرای برنامه  -9

 خصوص تسهیلگران درمورد داوطلبین محلی نیز اعمال گردد.

 

 رعایت نکات بهداشتی برای محیط کا ر و مدرسه فرد دارای معلولیت  و(

 ی انجام شود.به طور مناسب دیبا زین تیمعلول یافراد دارا رعایت نکات بهداشتی در محیط کار و مدرسه -8

، استفاده باشد یپروتکل م نیا مهیضمکه   "G1کد   -83-کوویدمقابله با  محیطی برایکنترل بهداشت  یراهنما "از -2

کنید و به طور خالصه آن را به افراد دارای معلولیتی که در سرکار خود حاضر می شوند، تا حد ممکن، از طریق غیر 

 حضوری مثل تماس تلفنی آموزش دهید.  

ل اصاز فضای مجازی برای آموزش این راهنما به افراد دارای معلولیت، خانواده و دوستان آنان  استفاده کنید و اطمینان ح -9

 نمایید که مطالب را به خوبی فرا گرفته اند.
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حاصل نمایید در محیط  صحبت کنید و اطمینان با معلم کودک دارای معلولیت در مورد نیاز ها و مشکالت خاصی کودک -4

 . در صورت امکان به همکالسی های کودک نیز در این زمینه آموزش دهید.مدرسه کودک نکات بهداشتی رعایت می شود

 درک کرده اند. یموارد را به درست نیمخاطب دیحاصل کن نانیاطم پرسش و پاسخ، قیطر از -5

  91 -کووید پاندمیحمایت های روانی از افراد دارای معلولیت و خانواده های آنان در  ز(

 و  کودکان را تشویق به بازی، مطالعه، یادگیری و ارتباط با دوستان از طریق غیر حضوری از قبیل تماس تلفنی، پیام -8

 یا فضای مجازی کنید.

با افراد دارای معلولیت و خانواده های آنان دقت الزم را بفرمایید تا آنها را  83-کوویددر هنگام صحبت در زمینه  -2

 مضطرب نکنید.

 بیماری پاندمیتسهیلگران بهتر است جهت حمایت های روانی از افراد دارای معلولیت و خانواده های آنان در شرایط  -9

 .رتباط خود را به صورت غیر حضوری حفظ نمایندا 83کووید

 91 -کووید پاندمیآموزش به خانواده های دارای معلولیت در  (ح

که در  (1 )صفحه 83 -کووید مورد در معلولیت دارای افراد به آموزش جهت تسهیلگران برای هایی عمومیتوصیهاز  -8

دستورالعمل کد – تیمعلول یدر افراد دارا 83 -کوویداز  یریشگیپ یراهنما" این پروتکل آمده است و همچنین از

T5 " کد  -83 -کووید با مقابله برای محیطی بهداشت کنترل راهنمای" وG1"  برای  ،استکه ضمیمه این پروتکل

می توانید فایل آن را از طریق گروه های مجازی ایجاد شده، برای افراد دارای  آموزش به خانواده ها استفاده کنید.

 معلولیت، خانواده و یا مراقبین آنها ارسال کنید.

 ، کتابچه های سطح میانی، آموزش در زمینه اشتغال، صندوق های خرد محلی و غیره بهCBR آموزش کتابچه های -2

باید تا حد ممکن از طریق غیرحضوری انجام  83 -کووید پاندمیدر دوران  آنان های خانواده و معلولیت دارای افراد

 گیرد.

 برگزاری آموزش های حضوری باید پروتکل های بهداشتی الزم را رعایت نمایید.  صورتدر  -9

از طریق پرسش و پاسخ و طی تماس های تلفنی، پیام و یا از طریق گروه های مجازی تسهیلگران باید اطمینان حاصل  -4

 .موارد آموزش دیده را به درستی دریافت کرده اندافراد نمایند که 

 ماهیانه صندوق های خرد محلی جلسات برگزاری ویژه بهداشتی مالحظات (ط

 بهداشتی مسایل دلیل به یکدیگر به دادن دست از پرهیز  .8

 جلسه در حضور مدت درتمام ماسک استفاده از  .2
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 کردن سرفه یا عطسه هنگام کاغذی دستمال استفاده از  .9

 آب به نیاز بدون الکل پایه با های شوینده استفاده از  .4

 بینی و دهان چشم، با دستها تماس معد  .5

 کننده ضدعفونی مواد و الکل با تماس پر سطوح تمام ضدعفونی  .6

 خودکار و قلم مانند شخصی استفاده ازوسایل  .0

 صورتجلسات انداز و امضاء پس های دفترچه تبادل زمان در دستکش استفاده از  .1

 و مسجد همچون بسـته محیط در جلسات برگزاری صورت در) باز فضای االمکان در حتی ماهیانه جلسات برگزاری  .3

 گردد(. می توصیه ها پنجره امکان صورت در درها و بازگذاشتن و هواکش استفاده از ، حسینیه

 جلسات در حضور زمان در متر  8.5میزان به حداقل اعضاءگروه سایر با ایمن فاصله رعایت .87

 استفاده گردد(... و لیوان مانند مصرف یکبار ظروف از لزوم صورت در) جلسات در پذیرایی گونه هر از پرهیز .88

 83-کووید دیگر عالئم هرگونه و سرفه تب، داشتن صورت در گروه جلسات در حضور عدم .82

 اعضاءگروه بین در نقد وجه تبادل جهت بهداشتی های پروتکل رعایت .89

 وآموزش رسانی اطالع اعضا، با ارتباط برای داخلی های رسان درپیام مجازی های گروه تشکیل .84

 های صـندوق اعضای کلیه برای شـتاب کارت دریافت و حساب افتتـاح ماهنگی با صندوق کارآفرینی امید جهته .85

 منظور به کارت طریق از ها انـداز و پس اقساط پرداخت منظور به صنـدوق، تشـکیل محل روسـتای در محلی، خرد

 نقد  وجه تبادل عدم

 یفرهنگی، هنری، ورزشی و آموزش و سایر تجمعات مناسبت ها ،نشست ها، نمایشگاه ها  برگزاری در بهداشتی مالحظات (ی

  یه می شود.توص مجازیبه شکل نشست ها های ارتباطی الکترونیکی و تصویری برای برگزاری استفاده از ظرفیت شبکه .8

، سعی بر برگزاری جلسه در فضای و سایر اقدامات اجتماع محور نمایشگاه ،مناسبتنشست، ، در صورت نیاز به برگزاری .2

مساجد و سالنهای بزرگ مثل سالن  از توان می فضا تامین خصوص در) باشدمی روباز و محیط دارای وسعت متناسب 

 .(نمود استفاده ورزشی های

دارای تهویه مناسب و پنجره باز باشد )جهت برگزاری نشست به ازای هر باید مکان برگزاری نشست و مراسم حتماً  .9

 (.متر فضای بسته، وجود دو متر مربع پنجره باز، الزامی است 82

 در بدو ورود انجام پذیرد.باید ها ضدعفونی کردن دست .4

 .متر در زمان حضور و استقرار افراد الزامی است 2رعایت حداقل فاصله فیزیکی یک و نیم تا  .5
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 است.الزامی برای شرکت کنندگان  آنو استفاده از   ماسک به همراه داشتن .6

 .عدم ازدحام در هنگام ورود و خروج ضروری است .0

 .و ترجیحاً زیر یک ساعت در نظر گرفته شود باشدکوتاه باید  االمکان ، حتیها مدت زمان برگزاری نشست .1

 (.شودباشد )دعوت از افراد به صورت محدود پیشنهاد مینفر در هر نشست مجاز نمی 27حضور بیش از  .3

 .است بهداشتی بندی بسته دارای اقالم و معدنی آب خبری هاینشست همه برای شده توصیه پذیرایی .87

 .شود ضدعفونی برگزاری مکان ها مناسبت و  نشست برگزاری از بعد و قبل شودمی توصیه .88

 برگزاری مسابقات و رقابت های ورزشی به صورت تیمی تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد. .82

صورت انفرادی و بدون تماشاچی صرفا در مناطق سفید و زرد با رعایت برگزاری مسابقات و رقابت های ورزشی به  .89

 پروتکل های بهداشتی امکان پذیر می باشد.

 .، تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بودمناسبت ها و مراسم مشابه در مناطق قرمز ،نشست ها، نمایشگاه هابرگزاری  .84

 

 

 

 

 

  این اطالعات د،نآگاه باشآن در منطقه خود  پاندمیو  83کووید بیماریاز تازه ترین اطالعات مربوط به تسهیلگران باید 

العات اط نیآخر انیدر جرآنان د.نخانه های بهداشت( دریافت کنبهورزان ) محلی یاز طریق مسئولین بهداشتمی توانند را 

ا ر الزم را به مردم یها هیتوص توانندیهستند که م یمرجع نیبهتر . ومنطقه قرار دارند هر در روسیانتشار و تیاز وضع

  کنند. هیدر مورد حفاظت از خود ارا

 افراد. اشدب شدید بقیه برای تواند می بیماری این اما کنند می پیدا بهبود و شده خفیفی بیماری دچار مبتالیان برخی 

 هستند. ابتال به این بیماری خطر در بیشتر معلولیت دارای

 دککو معلم مراقبین، ها، خانواده معلولیت، دارای افراد به آموزش برای توانند می تسهیلگران ،بخش این های توصیه از 

 ای و تلفنی تماس قبیل از حضوری غیر صورت به است بهتر مطالب این آموزش. کنند استفاده جامعه اعضای حتی و

 عهمطال درستی به را موارد مخاطبین شود حاصل اطمینان باید پاسخ، و پرسش طریق از.باشد مجازی های گروه در ارسال

 .اند شده آن متوجه و کرده

برای تسهیلگران جهت آموزش به  توصیه هایی

 91 -در مورد کووید معلولیتافراد دارای 
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 باشدکه الزم است به افراد دارای معلولیت و  می83کوویدمربوط به مراقبت های اولیه  جهت پیشگیری از  نکات زیر

 خانواده های آنان آموزش داه شود:

 مرتب دست های خود را بشویید -1

د. نیک تمیز الکل حاوی کننده ضدعفونی مرتب دست های خودتان را به صورت کامل با آب و صابون بشویید یا با محلولهای 

ویروس های روی دست ها را از بین  شستشوی دست ها با آب و صابون و استفاده از محلولهای ضدعفونی کننده حاوی الکل،

 .می برند

 )ایمن( را در اجتماعات حفظ کنیدفاصله  -2

زمانی که فردی سرفه و عطسه می کند قطرک های ریزی .از کسی که سرفه و عطسه می کند، دست کم یک متر فاصله بگیرید

از دهان و بینی او به اطراف پاشیده میشود که ممکن است حاوی ویروس باشند. اگر فاصله شما با آن فرد خیلی نزدیک باشد، 

 .را استنشاق کنید روناکما این قطرک های حاوی ویروس ممکن است ش

 به چشم ها، بینی و دهان خود دست نزنید -3

 ها،آلوده شده باشند. دست های آلوده می توانند ویروس را به چشم دست ها در تماس با سطوح مختلف ممکن است به ویروس ها

 .ارد بدن شما شده و شما را بیمار کنداز این راه ها ویروس می تواند و بینی و دهان شما منتقل کنند.

 بهداشت تنفسی را رعایت کنید -4

شما و اطرافیانتان حتما بهداشت تنفسی را رعایت کنید. بهداشت تنفسی به معنای پوشاندن دهان و بینی با آرنج خم شده یا 

 .د را دور بیاندازیددستمال کاغذی در هنگام عطسه و سرفه است. بعد از سرفه و عطسه بالفاصله دستمال کاغذی خو

 

 

اگر تب دارید، سرفه می کنید یا به سختی نفس می کشید هرچه زودتر به دنبال مراقبت های پزشکی  -5

 باشید

تماس هورز با ب اگر احساس بیماری می کنید در خانه بمانید. اگر تب دارید و سرفه می کنید و به سختی نفس می کشید، زودتر

 .کنید عمل خود،  زندگی محل در آنانگرفته و پیگیر مراقبت های پزشکی باشید. و به توصیه های 

شما در جریان تازه ترین اطالعات در مورد وضعیت منطقه شما هستند. اگر قبل از مراجعه  خانه های بهداشت و بهورزان منطقه

 مانیدر مراکز به را شما تا دهید می  ه ارائه دهندگان خدمات بهداشتیاین امکان را ب به مراکز بهداشتی با آنها تماس بگیرید،

 .کند می کمک نیز ها عفونت سایر و ویروس انتشار از جلوگیری به  وه بر حفاظت از شماعال  کار این. دهند ارجاع مناسب


