اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ
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ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ  19-covidدر
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

•

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺣﺘﯽ
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻒ از دﯾﺪار ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

•
•

دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ و در ﺣﯿﻦ دﯾﺪار ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
در دﯾﺪار ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ھﻢ در ﻣﺤﯿﻂ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﺪار از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻮرد ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ.

•

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﯿﻔﯽ دارﯾﺪ
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

•

دﺳﺖ ھﺎ را ﻗﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ و در ھﻨﮕﺎم دﯾﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت  20ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ آب
و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ھﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در
ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ اﺷﯿﺎء ﺑﮫ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ھﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد از ﻣﺎﯾﻊ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

•

در ھﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ
ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﻣﯽ روﯾﺪ را ھﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.

داﺧﻞ و ھﻢ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.

•
•

ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی در اﺛﺮ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ  19ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و
ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎظﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ در دﯾﺪار از
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وﺟﻮد دارد.

ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ
ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی وﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎص ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ
آﻧﺠﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻮرد
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ،دﯾﺪار ﮐﺎرﮐﻨﺎن در درب ورودی ﺑﺮای
داﺧﻞ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺗﺎق ھﺎی ﺧﺎص ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدﺣﺎم و ﻏﯿﺮه.
ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
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