ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻮوﯾﺪ19-
از  ۱۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﮫ ﺗﺮ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﮫ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻤﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ھﻢ اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،وظﯿﻔﮫ دارﻧﺪ
ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺳﺮاﯾﺖ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.

در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ -و ﺷﯿﻮع ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ھﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﮭﻢ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع ﺳﺮاﯾﺖ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﺎ داﯾﺮه اﺷﺨﺎص ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ .ھﺮ ﭼﮫ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در ﮔﺮوھﮭﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﺧﺎرج از داﯾﺮه ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﺪارﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع ﺳﺮاﯾﺖ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون از ﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی از دﯾﮕﺮان ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﻀﺎھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ.

ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ را ﮔﻔﺖ .ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ
و ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد در ﺣﻠﻘﮫ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺰدﯾﮏ آن
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺟﺰو ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ روش ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوھﮭﺎی ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﮫ در ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ روش ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ،
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از اﺑﺘﻼ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد از دﯾﺪار ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺮی از
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ روش اﯾﻤﻦ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روال ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﻤﻮن ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ
ﭼﮫ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ ،ﺧﻄﺮ اﯾﻨﮑﮫ دوﺑﺎره آﻟﻮده ﺷﻮﯾﺪ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﮐﺮدن
دﯾﮕﺮان ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻮده اﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در طﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ -
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ﺻﻔﺤﮫ
(4) 2
داﺷﺘﮫ اﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻄﺮ آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﭘﯿﺮوی از ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺳﻔﺮھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﺮددھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در
واﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺧﻄﺮ ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ در طﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﮫ طﺮف ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﮫ
ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺮﯾﺤﮕﺎه ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ھﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﺑﯿﺮون از ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﮫ در ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن و ﭼﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ دﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ,از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -را در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻨﺰوی ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ روش اﯾﻤﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

از ازدﺣﺎم در ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دوری ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺪ ﮐﮫ از ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد
از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،از زﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻓﺮاد دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯽ دﻟﯿﻞ در ﻣﺤﻞ ﻣﻐﺎزه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ھﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ورزش
دوﻟﺖ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﮐﻤﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  7ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﻣل ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل
 2002ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ورزش ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺣﺘﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارای اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع
ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و اھﻤﯿﺖ ورزش ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮﺋﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و رھﻨﻤﻮدھﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﮫ ﮔﯿﺮی اداﻣﮫ داد .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  2002ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی داﺧﻠﯽ ورزش ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺮﯾﻦ
در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ورزﺷﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﮫ آن ﻣﮑﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ
ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﺑﺘﻼ ﺑﮫ آن ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻮوﯾﺪ 19-و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮل آن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﻼس ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻓﺮم ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ دارﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ را در
زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﺗﺠﻤﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎد ﯾﺎ دﯾﺪار در ﮔﺮوھﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .از طﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزی
در ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ورزﺷﯽ و
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ .ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ ھﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎﻣﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اردوﮔﺎھﯽ ﯾﺎ ﻣﻮارد
ﻣﺸﺎﺑﮫ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۲۰۰۴و ﭘﯿﺶ از آن( درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از
ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت در ﯾﮏ داﯾﺮه
اﻓﺮاد ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮان و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه
دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ روﺷﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺎز زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اداﻣﮫ دھﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ روﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﻀﺎی
ﺑﺎز ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﯾﺪ ،از رﺧﺘﮑﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی را ﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

در ﻣﻮرد ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ از زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻓﺮاد
در آن ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن دﯾﺪار دارﻧﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺟﻠﺴﺎت در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ھﻤﮫ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص از ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺎطﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس اﺳﺘﺮس ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از داﯾﺮه ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و در درﺟﮫ اول ﺑﯿﺮون از
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری و
ﺷﯿﻮع ﺳﺮاﯾﺖ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ
ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ،ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از طﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﮐﺸﯿﮏ ﺗﻠﻔﻨﯽ )(۱۱۷۷
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ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در وب
ﺳﺎﯾﺖ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮان ﺑﮫ آدرس  Krisinformation.seاطﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﮫ
ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
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