پیام پیطگیزی اس تیواری کٍَیذ ٍ 19یژُ هادراى تاردار



در حال حاضز ضَاّذی هثٌی تز اًتقال تیواری کزًٍا اس هادر تِ جٌیي یا در حیي سایواى در دستزس ًیست .



اطالعات خَد را در سهیٌِ کزًٍا اس هٌاتع هعتثز کسة ًواییذ .



اس ٍرٍد تِ جاّای ضلَغ تِ خػَظ فضای تستِ ٍ تذٍى تَْیِ هٌاسة خَدداری ًواییذ.



اس سَار ضذى تِ ٍسایل ًقلیِ عوَهی تِ خػَظ در ساعات ضلَغ خَدداری کٌیذ.



تزای اًجام ٍرسش تِ جای اهاکي تستِ ،تیطتز اس فضاّای تاس استفادُ کٌیذ .



تا حذ اهکاى اس هٌشل خارج ًطَیذ .



در ٌّگام خزٍج اس هٌشل اس هاسک استفادُ کٌیذ .



اگز در حال هػز ف دارٍ تا تجَیش پشضک ّستیذ آى را تِ هیشاى کافی در دستزس داضتِ تاضیذ .



تة سٌج در دستزس داضتِ تاضیذ تا در غَرت لشٍم تة خَد را اًذاسُ گیزی کٌیذ.



خَارتار کافی ٍ سایز هایحتاج هٌشل را تْیِ کٌیذ  .ایي اقالم را تِ تذریج فزاّن کٌیذ ٍ اس ضتاتشدگی تپزّیشیذ .



در غَرت اهکاى تْیِ هایحتاج السم را تِ فزد دیگزی تسپاریذ .



تا دٍستاى ٍ فاهیل خَد اس طزیق تلفي یا ضثکِ اجتواعی در ارتثاط تاضیذ .



دستاى خَد را هکزر تا آب ٍ غاتَى تطَییذ ٍ در غَرت عذم دستزسی تِ آب ٍ غاتَى ضذعفًَی کٌیذ .



قثل اس غذا ،تعذ اس استفادُ اس سزٍیس تْذاضتی ،سزفِ ،عطسُ ٍ تخلیِ تیٌی ،حضَر در اهاکي عوَهی ،تواس
تا سطَح اهاکي عوَهی ٍ تواس تا سایز افزاد دستاى خَد را یطَییذ .



اس تواس تا تیوار تِ خػَظ افزادی کِ سزفِ دارًذ ،خَدداری کٌیذ .



اس دست سدى تِ غَرت ،تیٌی ٍ چطن ّا خَدداری کٌیذ.



اس ضزکت در جلسات ،دٍرّوی ّا ٍ سایز تجوعات خَدداری کٌیذ.



خزیذ خَار ٍ تار را در ساعت ّای خلَت اًجام دّیذ .



در غَرت اتتال تِ کزًٍا تِ هاها ٍ هتخػع سًاى خَد اطالع دّیذ .



تِ تَغیِ ّای پشضک خَد در خػَظ ًحَُ هالقات ّای پیص اس سایواى عول کٌیذ.



در غَرت ًشدیکی سهاى سایواى ،تزًاهِ سایواى خَد را جَیا ضَیذ .



ًگزاًی ّای خَد در هَرد کزًٍا را تا پشضک خَد یا پزسٌل تْذاضتی درهاًی در هیاى تگذاریذ .
آهَسش ّوگاًی سالهت
تیوارستاى طالقاًی آتاداى

