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خود را ۱۹-از کويد  
 طریق از را شام و شود می پخش بزرگ قطرات در عطسه و رسفه با ویروس  این •

 عطسه یا آلوده رسفه و یا از طریقخودتان الوده می کند. به دستان  دهان یا بینی
 کسان الوده شام هم به این ویروس الوده می شوید.

به  ،رود می فرو قطراتجای که این سطحی یا  اما ، دکر  نخواهد آلودهرا  شام هوا •
 افراد به مربوط که آنچه هر ،بنابراین. است عفونی هفته یک حدودا  طور متوسط 

 .بود خواهد عفونی بالقوه و آلوده ، باشد آلوده
 جلوگیری دهان یا بینی داخل به مستقیم عطسه یک در ویروس ایجاد از ها ماسک •

 .هستند شام دهان یا بینی کردن ملس از جلوگیری برای آنها. کنند منی
 در عفونت کردن محدود یا ما از محافظت برای واکسن یا دارویی هیچ امسال •

 موجود دار عالمتبرای کسان  پشتیبانی فقط. داشت نخواهد وجود ما داخل
 .است

  
 

 آمادګی ها 

موتر یا که شام می توانید در خانه،  جناسا
 دفرت خود ذخیره مناید.

  ایقابل استفاده با التکس   یدستکش ها •
در زمان هنگام متاس با مناطق آلوده  - کیرتین

. اندازه  دیاستفاده کن انهاز خ در خارج تیفعال
  افتیخانواده خود در  یمناسب را برا یها
  .دیکن

از آنها   -یکبارمرصف  یجراح  یماسک ها •
و دهان خود  ینیتا از متاس با ب   دیاستفاده کن

به / دهان خود  ینی: ما ب تی)واقع دیکن یر یجلوگ
  !(.بار ملس می کنیم 90خودآګاه روزانه طور نا

  دیبا نهایا -دست  یکننده ها یضدعفون •
٪ الکل باشند تا  60از  ش یالکل باشند و ب یحاو 

 بتوانند مؤثر باشند. 

 نیاست که ا ده یبه اثبات رس - مرکبات زنک •
)و  روسیوکرونااز کرثت  یر یدر جلوگمرکبات 

( در گلو و نازوفارنکس گرید یها روسیو شرتیب
که رشوع به احساس  یشام مؤثر است. هنگام

امنطور که ، ه دیهرگونه عالئم "مانند رسما" کرد
  دی. دراز بکشدی، استفاده کنشده است رهمنایی
در قسمت پشت گلو و   مرکباتد یو بگذار 

  نازوفارنکس حل شود.

 

 محافظت کنيد!

 

اقتباس شده   گو یسن د ایفرن یکال پوهنتوندر  یشناس بیآس نیشی، استاد پ MD FCAPراب ، مزیاطالعات از نامه دکرت ج نیا * 
 یکس ن ی( کار کرد و اول1970)دهه  ی کروناهاروسیودر جهان بود که در مورد  یشناسان مولکول روسیو نیاز اول یکیاست. دکرت راب 

منابع ها که از های کرونا و سایر ویروسمطالعات خود را در مورد ویروس، را نشان داد. از آن زمان ودموج روسیو ی بود که تعداد ژن ها
 است. ادامه داده  (MERSو  SARSمانند )حیوانی به جوامع انسانی منتقل می شود

دابیر  این ت وس است.یا کرونا ویر  ۱۹-بر پالن شخصی وی در مورد محافظت خود از کووید مبتنییمز راب جکرت این توصیه های د 
   دستکش.استفاده از ماسک و فلوانزا استفاده می کند به جز از صل انزمان و فحارض در هامن است که وی در حال احتیاطی 

 

 
 ستحفوظ ارون ماکتی لرش با مکاتب دو نحقوق   2020 .دهدیانجام نه م را اهل، ناتوانی یا معلولیت تبعیض غیر قانونیحالت ت ت،یاجداد، سن، جنس ای د یعقا ،لیبر اساس نژاد، رنگ، مذهب، منشأ م خود ی ها تیفعال سایرو ی مییتعل ی ها رامګو پرو  فیاکرون در وظا معارفبورد 

 

! یدز دست دادن خودداری کنا. 1
و خم  ،رفنتالم ګ ،مشت رضبات از

 .کنید استفاده غیرهشدن ساده و 
فاده کنید. . از بند انګشت است2
 .ی برقی و سایر موارداای دکمه ه بر 
از موتر  به  بنزین شی افزایبرا .3

ذی یا دستکش یکبار دستامل کاغ
دستګاه استفاده کنید.  مرصف

 دست خود ملس نه کنید. بنزین را به
  مشت  از درها کردن باز برای .4

  را دسته. کنید استفاده کمر یا بسته
 اینکه مگر  ، ندارید نگه خود دست در
 وجود درب کردن  باز  برای  دیگری راه

 .باشد داشته

شده در   ه یته ی بهداشت یاز دستامل ها - 5
  رهیپاک کردن دست ، دستگ یبرا فروشگاه ها 

 .دیکودک استفاده کن یو صندل  دیسبد خر
ثانیه   ۲۰- ۱۰رای مدت . دستان خود را ب6

ون به  بیر  قتی که ازهر و يد. به صابون بشوی 
يد دستان خود را با صابون یا مایع  ه می ایخان

 ضد مکروب بشوید.  
در  فاده کنید. از ضدعفونی دست است. 7
د ضدغفونی  ودهای خانه و موتر خو ور م متا

  را فورا   تاندسو در صورتیکه  یدنګهدار دست 
 فاده کنید.ز ان استشسته نه می توانید ا

از  عطسه  ایرسفه   در صورت امکان  - 8
و فورا  آنها را   دیکن استفاده    ذیدستامل کاغ

. فقط در صورت لزوم از آرنج خود دینداز یدور ب
  یعفون روسی . لباس شامل ودیتفاده کناس

  شرتی ب ایهفته   کی تواند به مدت   یاست که م
 شود.  منتقل


