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 پیشگفتار
، وظیفه هستندهای فراگیر خصوص کادر درمانی کشور که پیشگام مبارزه با بیماریجامعه دانشگاهی همگام با عموم مردم و به

ماید. ویروس کرونا، نسبت به انتشار اطالعات صحیح از منابع علمی اقدام ن عهای ناشی از شیوداند که در راه کاهش آسیبخود می

های سازمان بهداشت جهانی مندرج در وب سایت این سازمان تدوین و ترجمه شده از این رو، این کتابچه تماماً بر اساس توصیه

 است. 

دی، بر این بیماری غلبه کنیم. یم این تالش، موجبات افزایش ضریب ایمنی مردم در برابر ویروس کرونا شده و بتوانیم به زوامیدوار

روزی در تالش برای مهار این بیماری صورت شبانهبرای تمامی تالشگران در این عرصه به خصوص پزشکان و پرستاران که به

 هستند، آرزوی سالمت و موفقیت داریم.

 (32ت )سوره مائده، آهی ي همه مردم را زنده كرده اس ی ت هك گوي بخشد چنان اس ی ره كس انساني را از مرگ راه

 عبخش ضمائم،  سازمان بهداشت جهانی است و در سایت ویروس کرونا راهنماهای مربوط بهبخش اول این کتابچه، ترجمه 

 

 سازمان بهداشت جهانی مقدمه
  اویروسـکرون اریـبیم شیوع بهراجع ( راWHOسازمان بهداشت جهانی ) هایراهنمایی و اطالعات توانیدمی کتابچه این در 

 هایروزرسانیبه برای لطفاً. کنید پیدا است، دهش گزارش 2019 دسامبر 31 تاریخ در چین ووهان از بار نخستین برای که (19-)کوید

 نمایید: مراجعه صفحه این به روزانه

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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 آشنایی با ویروس کرونا

 ویروس کرونا چیست؟

ها، انسان در. شوند انسان یا حیوانات در بیماری ایجاد باعث است ممکن که هستند هاویروس از بزرگی خانواده هاویروس اکرون

 شدیدتر هایبیماری تا گرفته سرماخوردگی ازشوند؛ های تنفسی میمنجر به عفونت که است شده شناخته چندین نوع ویروس کرونا

 بیماری باعث شدهکشف اخیراً ی کهویروس(. 2SARS) حاد تنفسی شدید سندرم و( 1MERS) خاورمیانه تنفسی سندرم مانند

 .شودمی 193-کوید ویروسناکورو

 چیست؟ 19-کوید

 ووهان در آن شیوع شروع از پیش ،دجدی بیماری و ویروس این. است شده کشف اخیراً که است عفونی بیماری نوعی 19-کوید

 .بود ناشناخته 2019 دسامبر در چین

 چیست؟ 19-عالئم کوید

 آبریزش بینی، احتقان ،ناراحتی و درد است ممکن بیماران از برخی. است خشک سرفه و خستگی تب، 19-کوید عالئم ترینشایع

 عالئمی اما شده آلوده افراد از برخی. دنشومی شروع تدریجبه و است خفیف معموالً عالئم این. باشند داشته اسهال یا گلودرد بینی،

 بهبود بیماری این از خاص، اندرم به نیاز بدون( %80 حدود) افراد بیشتر. ندارند ناخوشایندی احساس و دهنداز خود بروز نمی

 مسن افراد. شودمی مشکل دچار تنفس در و شده بیمار جدی طور به نفر 1 ،شوندمی 19-کوید به مبتال که نفری 6 هر از. یابندمی

 مبتال جدی بیماری به رددا احتمال بیشتر ،دیابت یا قلبی مشکالت باال، خون فشار مانند اساسی پزشکی مشکالت دارای افراد و

 .اشندب پزشکی مراقبت دنبال به باید شوند،ی میتنفس تمشکال و سرفه تب، که دچار مبتال افراد. شوند

 شود؟چگونه پخش می 19-کوید

ریز  قطراتفردی به فرد دیگر از طریق  از تواندمی بیماری این. بگیرند ویروس به مبتالیان سایر از را 19-کوید توانندمی افراد

 فرد اطراف سطوح و اشیاء ویر بر قطرات این. منتشر شده از بینی یا دهان در هنگام سرفه یا عطسه و بازدم فرد بیمار منتقل شود

. کنندمی لمس را خود دهان یا بینی شم،چ سپس و گرفته را 19-کوید ، سطوح یا اجسام این لمس با دیگر افراد سپس. آیدمی فرود

 به. بگیرند کند،یا عطسه می سرفه که 19-کوید به مبتال فرد از قطرات تنفس صورت در را 19-کوید توانندمی همچنین افراد

 .بگیرید فاصله است مریض که فردی از( فوت 3) متر 1 از بیش که است مهم دلیل همین

 شدهروزبه هاییافته گذاریاشتراک به و است 19-کوید انتشار عشیو مورد در تحقیقات بررسی حال در سازمان بهداشت جهانی

 .داد خواهد ادامه

 

                                                   

1  Middle East Respiratory Syndrome 
2 Severe Acute Respiratory Syndrome 
3 COVID-19 
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  شود از طریق هوا قابل انتقال است؟ 19-کوید آیا ویروسی که باعث

ود. شمنتقل می ،اس با قطرات تنفسی و نه از طریق هوااز طریق تم عمدتاً 19-ویروس کوید داده است کهتاکنون مطالعات نشان 

 «؟شودچگونه پخش می 19-کوید» :ببینیدپاسخ قبلی را  برای اطالعات بیشتر،

  را از فردی گرفت که عالئمی ندارد؟ 19-کوید توانآیا می

از طرف  19-کوید هبطر ابتال ـخ .ودـشمی منتشرکند، ه میـاین بیماری از طریق قطرات تنفسی کسی که سرف :راه اصلی شیوع

فیفی را تجربه خفقط عالئم  19-کوید بسیاری از افراد مبتال به ،حالبا این  .بسیار پایین است ی که هیچ عالمتی ندارند،افراد

ز شخصی که مثالً فقط سرفه خفیف داشته ا 19-کوید بنابراین گرفتن .ویژه در مراحل اولیه بیماری صادق استاین امر به .کنندمی

است  19-کوید نتقالات در مورد دوره در حال بررسی تحقیقا سـازمان بهداشـت جـهانی .کند، ممکن استو احساس بیماری نمی

 .خود ادامه خواهد داد روزِهای بهگذاری یافتهاشتراک و به

  را از مدفوع کسی که مبتال به این بیماری است، بگیرم؟ 19-کوید ممکن استآیا 

دهد که ویروس ممکن می قات اولیه نشاندر حالی که تحقی .از مدفوع فرد آلوده کم است 19-کوید رسد خطر ابتال بهبه نظر می

. سازمان بهداشت است در برخی موارد در مدفوع وجود داشته باشد، گسترش از طریق این مسیر ویژگی اصلی شیوع آن نیست

از آنجا . های جدید ادامه خواهد دادگذاری یافتهاست و به اشتراک 19-کوید انتشار عدر حال بررسی تحقیقات در مورد شیو جهانی

 .غذا است و قبل از دستشوییها، بعد از استفاده از خطر است، دلیل دیگری برای تمیز کردن مرتب دستکه این یک 

 دهم؟ انجام توانممی کاری چه بیماری شیوع از جلوگیری و خود از محافظت برای

  اقدامات حفاظتی برای همه

و مرجع بهداشت عمومی ملی و محلی  شت جهانیسازمان بهدا ر وب سایت، موجود د19-کوید از آخرین اطالعات در مورد شیوع

مقامات چین و برخی . انداند و تعدادی نیز شیوع داشتهرا مشاهده کرده 19-کوید موارد ،ری از کشورهای جهان. بسیاخود آگاه باشید

است، بنابراین مرتباً  بینیبا این حال، وضعیت غیرقابل پیش. یا متوقف کنندو ند اند شیوع خود را کُدیگر از کشورها موفق شده

 ید.آخرین اخبار را بررسی کن

 :را کاهش دهید 19-کوید توانید احتمال ابتال به عفونت یا انتشاربا استفاده از برخی اقدامات احتیاطی ساده می

 ها را با آب و صابون بشوییدمرتباً دستان خود را با دستمال حاوی الکل تمیز کنید یا آن. 

شود که ممکن هایی میباعث از بین رفتن ویروس های الکلی،کنندهضدعفونیشستن دستان با آب و صابون یا استفاده از  چرا؟

 شد.است روی دستان شما با

 کند، حفظ کنیدکه سرفه یا عطسه می یبین خود و هر کسرا فوت(  3متر ) 1 یفاصله حداقل. 

که ممکن است  سازدپراکنده میکند، قطرات مایع کوچکی را از بینی یا دهان خود هنگامی که کسی سرفه یا عطسه می چرا؟

را تنفس  19-کوید وساز جمله ویر یقطرات ممکن استاگر خیلی نزدیک هستید، در صورت سرفه فرد مبتال، . حاوی ویروس باشد

 .کنید
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 از لمس چشم، بینی و دهان خودداری کنید. 

توانند ویروس را ها میپس از آلوده شدن، دست به ویروس آلوده شوند.توانند و می کردهها بسیاری از سطوح را لمس دست چرا؟

 .شود و شما را بیمار کند تانتواند وارد بدنویروس می ،از آنجا .به چشم، بینی یا دهان منتقل کنند

 کنید.رعایت می خوبی را بها و اطرافیان، بهداشت تنفسی اطمینان حاصل کنید که شم 

مورد  دستمالفاصله سپس بال. هنگام سرفه یا عطسه است دستمال کاغذیبا آرنج یا  تاناین به معنای پوشاندن دهان و بینی

 .استفاده را دور بریزید

هایی مانند ر ویروسبهداشت تنفسی، از افراد اطراف خود در برابمناسب با رعایت . دهندها ویروس را گسترش میقطره چرا؟

 .کنیدمحافظت می 19-کوید سرماخوردگی، آنفوالنزا و

 در خانه بمانید ،اگر احساس ناخوشایندی کردید. 

های مقام بهداشت محلی خود دستورالعملبا پزشک معالج خود تماس بگیرید. همچنین اگر تب، سرفه و مشکل در تنفس دارید، 

 .را دنبال کنید

، به گرفتن بل تماس. همچنین از قبیشترین اطالعات را در مورد وضعیت منطقه شما خواهند داشتمقامات ملی و محلی  چرا؟

مر همچنین از شما محافظت این ا .دهد تا شما را به سرعت به مراکز درمانی صحیح هدایت کنددهنده خدمات درمانی اجازه میارائه

 .کندمی ها کمکها و سایر عفونتو به جلوگیری از شیوع ویروس کرده

 آگاه باشید 19-کوید از آخرین تحوالت مربوط به. 

رد نحوه محافظت از خود در مو دهنده خدمات درمانی، مقام بهداشت عمومی ملی و محلی یا کارفرمای شماهایی را که ارائهتوصیه

 نید.کدنبال  ،ارائه داده است 19-کوید در موردو دیگران 

ها و توصیه مشاوره ها بهترینآن. ارنددر منطقه شما د 19-کوید اطالعات را در مورد پخشمقامات ملی و محلی بیشترین  چرا؟

 .ارائه خواهند داد ،در مورد آنچه مردم منطقه شما باید برای محافظت از خود انجام دهند را

 آبریزش بینیو باالتر( و  درجه سانتیگراد 37.3سردرد، تب درجه پایین ) :عالئم خفیف مانندمشاهده حتی در صورت  بهتر است ،

 بیاوردزم الزم را برای شما شخصی لوا ، بهتر استبرای شما ضروری است چیزی اگردر خانه بمانید. تا زمانی که بهبود پیدا کنید، 

 بزنید.اسک مشدن افراد دیگر، لودهجلوگیری از آ برای . همچنینمثالً برای خرید مواد غذایی؛ ردبیا به بیرون ب

تر عمل کنند و به شما و دیگران این امکانات موثر که شودباعث میجلوگیری از تماس با دیگران و مراجعه به مراکز درمانی  چرا؟

 .شودها کمک و سایر ویروس 19-کوید در برابر

 .اگر دچار تب، سرفه و مشکل در تنفس هستید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید 

  پزشک خود را از ید وتماس بگیر پیش از مراجعه. باشد یزیرا این امر ممکن است به دلیل عفونت تنفسی یا بیماری جدی دیگر

 .مطلع کنیدبا مسافران جدید یا تماس  های اخیرمسافرت

سرعت به مراکز درمانی صحیح هبشما را  بتواند دهنده خدمات درمانیارائهکند که صت را فراهم میاین فرتماس از قبل،  چرا؟

 .کندها کمک میو سایر ویروس 19-کوید همچنین به جلوگیری از شیوع احتمالی امر این. هدایت کند
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 بگیرم؟ را 19-کوید که دارد احتمال چقدر

 .است داده رخ آنجا در 19-دکوی شیوع خاص، طور بهاینکه آیا  و - دارید قرار آن در شما که دارد جایی به بستگی خطر این

 در)شهرها و یا مناطقی(  هامکان اکنون ال،ح این با. است پایین 19-کوید به ابتال خطر هنوز مناطق، بیشتر در افراد اکثر برای

ممکن است  یا و کنندیم زندگی مناطق این در که افرادی برای. پیدا کرده است شیوع آن در بیماری که دارد وجود جهان سراسر

 19-کوید از جدیدی مورد که بار هر شتیبهدا مقامات و هادولت. است بیشتر 19-کوید به ابتال خطر ،به آنجا سفر داشته باشند

. کنید رعایت ار بزرگ اجتماعات و حرکت سفر، در محلی هایمحدودیت حتماً. دهندمی انجام را جدی اقدامات ،دوش مشخص

 ار 19-کوید ویروس به ابتال خطر ،شود همکاری کنندانجام می بیماری کنترلکه در راستای  ییهاتالش با اینکه تمام شهروندان

 .دهدمی کاهش

. است شده داده نشان دیگر کشورهای برخی و چین در که همانطور شود، متوقف آن انتقال و شده مهار تواندمی 19-کوید شیوع

به آن را  رفتن قصد یا ستیده آنجا در که مکانی موقعیت از که است مهم. کند بروز سرعتبه تواندمی شیوعموارد جدید  ، متأسفانه

. کندمی منتشر جهان سراسر در 19-کوید وضعیت مورد در را روزانه هایروزرسانی بهسازمان بهداشت جهانی . باشید آگاه دارید

 نشانی زیر مشاهده کنید: در را موارد این توانیدمی

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports  

 باشم؟ 19-کوید باید نگران آیا

منجر  جدی بیماری یک تواند بهمی ال،ح این با. است خفیف بزرگساالن و کودکان در ویژه به 19-کوید عفونت از ناشی بیماری

 نگران مردم که است طبیعی اربسی بنابراین. دارد بیمارستان در مراقبت به نیاز مورد 1 هستند، آن گرفتار که نفری 5 هر از: شود

 .گذاردمی عزیزانشان و آنها روی بر تأثیری چه 19-کوید شیوع که باشند این

 این مهمترین و اولین. انجام دهیم مانجامعه و عزیزان خود، از محافظت برای یاقدامات ،خود هاینگرانیدر راستای  توانیممی ما

 محلی، بهداشت مقامات هایهتوصی از و باشید آگاه ،ثانیاً. است مناسب تنفسی بهداشت و هادست کامل و منظم شستشوی اقدامات،

 . کنید پیروی است شده گرفته نظر در اجتماعات و حرکت مسافرت، برای که هاییمحدودیت جمله از

 است؟ SARS همان 19-کوید آیا

 مرتبط یکدیگر با ژنتیکی نظر از (SARSد )حا تنفسی شدید سندرم ایجاد ویروس شود ومی 19-کوید باعث که ویروسی. خیر

 2003 سال از. کمتر است بسیار 19-کویدنرخ واگیری آن نسبت به  است اما ترکشنده SARS متفاوتند. اما از یکدیگر هستند،

 .است نشده مشاهده جهان کجای هیچ در SARS شیوع هیچ گزارشی از تاکنون

 بپوشم؟ ماسک باید خودم از محافظت برای آیا

. بزنید ماسک است، 19-کوید به مبتال هک شخصی در صورت مراقبت از یا( سرفه ویژه به) 19-کوید عالئم به ابتال صورت در فقط

لیت مراقبت از فرد بیمار مسئو و نیستید خودتان مبتال به بیماری اگر. است استفاده قابل بار یک فقط ،مصرف یکبار صورت ماسک

 خواهدمی مردم ازجهانی  سازمان بهداشت بنابراین دارد، وجود جهان سرتاسر در ماسک کمبود. کنیدمی تلف را ماسک ،را ندارید

 .کنند استفاده ماسک از عاقالنه که

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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کند مردم را تشویق می ک،ماس از نادرست استفاده و گرانبها منابع غیرضروری رفتن هدر از جلوگیری برایسازمان بهداشت جهانی 

 .(کنید مراجعه هاماسک از استفاده مورد در مشاوره بخش به)را عاقالنه مصرف کنند  پزشکی هایماسککه 

 گذاشت، استفاده کرد، بیرون آورد و دور ریخت؟ را ماسک توانمی چگونه

ئم تنفسی مانند تب و به یاد داشته باشید ، یک ماسک فقط باید توسط کارمندان بهداشت، مراقبین و افراد دارای عال .1

 .سرفه استفاده شود

 .حاوی الکل یا صابون و آب تمیز کنید ها را با دستمالماسک، دست زدن بهدستقبل از  .2

 از نظر سالم بودن )نداشتن منفذ اضافی یا پارگی( وارسی کنید. ماسک را بگیرید و آن را .3

 آن را به سمت باال قرار دهید )جایی که نوار فلزی قرار دارد( .4

 مطمئن شوید که قسمت رنگی ماسک به سمت بیرون قرار گیرد. .5

 .شما قالب شود نوار فلزی یا لبه سفت ماسک را بچسبانید تا به شکل بینی. دهیدماسک را روی صورت خود قرار  .6

 .ماسک را پایین بکشید تا دهان و چانه شما را بپوشاند لبه پایینی .7

های االستیک را از حلقهاید شتهدر حالی که ماسک را از چهره و لباس خود دور نگه دا. پس از استفاده، ماسک را بردارید .8

 کنید.سطوح آلوده ماسک جلوگیری  باا کنید تا از تماس پشت گوش جد

 بیاندازید.بسته  در بالفاصله پس از استفاده، ماسک را در سطل .9

ها اگر دستالکل استفاده کنید یا  حاویدستمال از  - رعایت کنیدبهداشت دست را بعد از لمس یا دور انداختن ماسک   .10

 .ابون بشوییدص آب و را با هاآن اند،به وضوح آلوده شده

 چقدر است؟ 19-کویددوره انکوباسیون برای 

 1از  19-کوید برای این دورهبیشترین تخمین . به معنی زمان ابتال به ویروس و شروع عالئم بیماری است «4انکوباسیوندوره »

 .شوندروز میها بههای بیشتر، این تخمینبا برآورد داده. معموالً در حدود پنج روز است و میانگین آنروز است  14تا 

 شود؟ آلوده 19-کوید به حیوانی منبع یک از تواندمی انسان آیا

 شوندمی آلوده هاویروس ینا به افرادی اوقات، گاهی. است رایج حیوانات در که هستند ویروس بزرگ خانواده یکها کروناویروس

 توسط MERS-CoV و بود همراه civet هایگربه با SARS-CoV ، مثال عنوان به. به افراد دیگر نیز سرایت کند است ممکن که

 .است نشده تأیید هنوز 19-کوید احتمالی جانوری منابع. شودمی منتقل dromedary شترهای

 خودداری حیوانات با تماس در سطوح و حیوانات با مستقیم تماس از زنده، حیوانات بازار از بازدید در هنگام خود، از محافظت برای

 محصوالت مصرف از و نیدک جلوگیری نپخته غذاهای آلودگی از الزم است. هازمان همه در غذایی ایمنی هایروش از اطمینان. کنید

 .نمایید خودداری نپخته یا خام حیوانی
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 ماند؟می زنده سطوح روی ویروس مدت چه

نا روک سایر مانندکه  رسدمی نظر به اما ،ماندمی زنده سطوح روی بر 19-کوید از ناشی ویروس مدت چه که نیست مشخص هنوز

 ممکن( 19-کوید وسویر مورد در اولیه اطالعات جمله از) هاویروسنا روک که دهدمی نشان مطالعات. کندمی رفتار هاویروس

 یا دما سطح، نوع المث عنوان به) مختلف شرایط در است ممکن این. بمانند باقی سطوح روی روز چند یا ساعت چند برای است

 تمیز ساده کنندهنیعفو ضد مواد با را آن باشد، آلوده سطح یک است ممکن که کنیدمی فکر اگر .باشد متفاوت( محیط رطوبت

 آب با را هاآن یا کرده تمیز لالک حاوی دستمال با را خود دستان. دیکن محافظت دیگران و خود از و ببرد بین از را ویروس تا کنید

 .کنید خودداری بینی و دهان چشم، لمس از. بشویید صابون و

 دهم؟ انجام نباید که دارد وجود کاری آیا

 :توانند مضر باشندمی ومؤثر نیستند  19-در برابر ویروس کویداقدامات زیر 

  سیگار کشیدن 

  مصرف داروهای گیاهی سنتی 

 های متعدد پوشیدن ماسک 

 ها دارویی مانند آنتی بیوتیک سرانهمصرف خود 

بتال به عفونت شدیدتر های پزشکی برای کاهش خطر ادر هر صورت ، اگر تب، سرفه و دشواری در تنفس دارید، به دنبال مراقبت

 در میان بگذارید.دهنده خدمات درمانی خود را با ارائه تانباشید و حتماً تاریخ سفر اخیر
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 هایی برای عموم مردمتوصیه

 برابر ویروس کرونا در اساسی حفاظتی اقدامات
موارد حادتری برای دیگران تواند مییابند، اما و بهبود می شدهشوند، دچار بیماری خفیف بیشتر افرادی که به این ویروس آلوده می

 :با انجام موارد زیر از سالمتی خود مراقبت کرده و از دیگران محافظت کنید .را نشان دهد

 هاشستن مرتب دست

 .بشویید صابون و آب با را هاآن یا کنید تمیز الکل حاوی دستمال با را خود دستان مرتباً

 روی است ممکن که شودمی هاییویروس رفتن بین از باعث ،الکل دست مالش از استفاده یا صابون و آب با دستان شستن چرا؟

 .باشد شما دستان

 اجتماعی فاصله حفظ

 .کنید حفظ کند،می عطسه یا سرفه که یکس هر و خود بین فاصله متر 1 حداقل

 است ممکن که کندپراکنده می خود دهان یا بینی از را کوچکی مایع قطرات کند،می عطسه یا سرفه کسی که هنگامی چرا؟

 از یقطرات مکن استم ،به بیماری مبتال فرد کردنسرفه صورت در ،باشید نزدیک خیلیبه چنین فردی  اگر. باشد ویروس حاوی

 .کنید تنفس را 19-کوید ویروس جمله

 از لمس چشم ، بینی و دهانخودداری 

ها پس از آلوده شدن، دستدست متصل شود.  تواند به سطحویروس می کنند وها بسیاری از سطوح را لمس میدست چرا؟

 .شما را بیمار کندد و تواند وارد بدن شما شواز آنجا ویروس مینمایند. توانند ویروس را به چشم، بینی یا دهان منتقل می

 تمرین بهداشت تنفس

ن دهان و بینی شما با آرنج معنای پوشانداین به. کنیدبهداشت تنفسی خوبی را دنبال می ،اطمینان حاصل کنید که شما و اطرافیان

 .یدمورد استفاده را دور بریز دستمالبالفاصله  . ضروری استهنگام سرفه یا عطسه است دستمال کاغذییا 

هایی مانند بر ویروسا رعایت بهداشت مناسب تنفسی، از افراد اطراف خود در برا. بها ویروس را گسترش می دهندهقطر چرا؟

 .کنیدمحافظت می 19-کوید سرماخوردگی، آنفوالنزا و

 عالئم اصلی مراجعه سریع به پزشک در صورت داشتن

به دنبال پزشک معالج بگردید و حتماً اگر تب، سرفه و مشکل در تنفس دارید، اما  .اگر احساس ناخوشایندی کردید در خانه بمانید

مقامات ملی و محلی  چرا؟وزارت بهداشت کشور خود را دنبال کنید. های ستورالعملپیش از مراجعه تماس بگیرید. همچنین د

دهد تا شما را خدمات درمانی شما اجازه می دهندهارائه تماس از قبل، بهدارند. بیشترین اطالعات را در مورد وضعیت منطقه شما 

ها و سایر و به جلوگیری از شیوع ویروس کردهاین امر همچنین از شما محافظت  .سرعت به مراکز درمانی صحیح هدایت کندبه

 کند.ها کمک میعفونت
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 پیشگیری از بیماری درباره خود و دیگران
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 مواجهه با استرس ویروس کرونا

 نحوه مقابله با استرس در حین شیوع ویروس کرونا

 .طبیعی است که در هنگام بحران احساس غم، استرس، گیجی، ترس و عصبانیت داشته باشید

تواند به شما کمک کند. پس با دوستان و خانواده خود صحبت با افرادی که به آنها اعتماد دارید می

 .تماس بگیرید

 

از جمله رژیم غذایی مناسب، خواب،  -یک سبک زندگی سالم داشته باشید شما باید در خانه بمانید و 

خانواده و  تلفن با سایر اعضایهای اجتماعی با عزیزان در خانه و از طریق ایمیل و ورزش و تماس

 دوستان.

 

 .برای مقابله با فشار احساسات، از مصرف سیگار، الکل یا مواد مخدر استفاده نکنید

ای داشته باشید برای اینکه برنامه کنید. یا مشاور صحبتکنید ، با یک پرستار اگر احساس اضطراب می

های درمانی جسمی و روانی کمک در صورت لزوم به کجا بروید و چگونه در صورت نیاز به کمک

  بگیرید.

 

کند دقیق خطر کمک میآوری کنید که به شما در تعیین اطالعاتی را جمع ها مطلع شوید.از واقعیت

منبع معتبری را پیدا کنید که به آن اعتماد داشته باشید،  تا بتوانید اقدامات احتیاط آمیز را انجام دهید.

 یا یک آژانس بهداشت عمومی محلی یا ملی. سازمان بهداشت جهانی مانند وب سایت

 

هایی که در شما صرفاً احساس هدادن به اخبار و رسانبه منظور کاهش استرس، از تماشا کردن یا گوش

 کنند، بپرهیزید. نا امیدی یا نگرانی و ناراحتی را ایجاد می

 

اید، هایی که در گذشته به منظور کاهش استرس و افزایش سطح رضایت از زندگی داشتهاز مهارت

مانی تان در برهه زاحساسات مدیریت در شما به تا کنید استفاده هامهارت این ازکمک بگیرید. 

 برانگیز کمک کنند.چالش
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 ویروس کرونا شیوع هنگام در استرس با مواجهه در کودکان به کمک

های متفاوتی به استرس واکنش نشان دهند؛ مانند وابستگی بیشتر، اضطراب، کودکان ممکن است به روش

 عصبانیت یا آشفتگی، شب ادراری و ... .

ها ها گوش فرا داده و به آنهای آنحمایتی پاسخ دهید، به نگرانیهای فرزندتان به شکلی به عکس العمل

 عشق و توجه بیشتری نشان دهید.

 

کودکان در مواقع دشوار به عشق و توجه بزرگساالن نیاز دارند. برای آنان زمان بیشتری صرف کنید و به یاد 

ها قوت قلب بدهید. در کنید و به آنها صحبت داشته باشید که به فرزندان خود گوش دهید، با مهربانی با آن

 صورت امکان، برای کودک امکان بازی و آرامش فراهم آورید.

 

ها به مربیان و ... تا حد سعی کنید فرزندان را در کنار خود و خانواده نگه دارید و از جدایی فرزندان و سپردن آن

ها تماس بستری شدن در بیمارستان( با آن امکان خودداری کنید. اگر به هر دلیل جدایی اتفاق بیفتد )مثالً

 منظم )مثالً از طریق تلفن( داشته باشید و به آنان اطمینان و آرامش خاطر دهید.

 

 

ریزی شده بپردازید یا نسبت به ایجاد موارد جدید در یک تا حد امکان به انجام اقدامات منظم و از پیش برنامه

انند امکان یادگیری و همچنین زمانی برای بازی امن و آرامش یافتن محیط تازه از جمله مدرسه اقدام کنید: م

 کودکان.

 

 واضحی اطالعات و است افتاده اتفاقی چه اکنون که دهید توضیح بگویید؛ حقیقت را رخ داده آنچه مورد در

 درک شانسن به بسته توانندمی که کلماتی با بیماری، این به هاآن ابتال خطر کاهش چگونگی مورد در را

 .دهید ارائه ایشان به کنند،

 ممکن مثال عنوان به) دهد رخ خاطر اطمینان با تواندمی آنچه مورد در اطالعاتی ارائه شامل همچنین این

 به مدتی برای شود مجبور است ممکن و باشد نداشته خوبی احساس کودک یا خانواده عضو یک است

 (.بهبود پیدا کنند کنند کمک آنها به پزشکان تا کند مراجعه بیمارستان
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 مراقبت درباره ایمنی مواد غذایی
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 حفظ سالمت هنگام مسافرت
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 زمان و نحوه استفاده از ماسک
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19 

 

 درباره کرونا هاییو پرسش هاواقعیت

 

 ببرندتوانند ویروس کرونا را از بین برف و هوای سرد نمی

 

 

 یری در جلوگیری از ابتالء به ویروس کرونا نداردثحمام آب داغ تا
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 تواند از طریق کاالهای وارداتی منتقل شودنمیویروس کرونا 

 

 

 نیش پشه منتقل شودتواند از طریق ویروس کرونا نمی
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 ها در نابودی ویروس کرونا موثرند؟کنخشکآیا دست

 

 توانند ویروس کرونا را نابود کنند؟فرابنفش میهای آیا المپ

 

 اسکنرهای حرارتی تا چه حد در تشخیص افراد مبتال به کرونا موثرند؟
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 شود؟رفتن ویروس کرونا میآیا اسپری کردن الکل و کلر روی تمام بدن، باعث از بین

 

 توانند ناقل ویروس کرونا باشند؟آیا حیوانات خانگی می

 

 توانند در برابر ویروس کرونا موثر باشند؟الریه میهای ذاتواکسنآیا 
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 کند؟های نمکی از ابتالی شما به ویروس کرونا جلوگیری میآیا شستشوی مرتب بینی با محلول

 

 تواند به جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا کمک کند؟آیا خوردن سیر می

 

 کند؟ند را بیمار میآیا ویروس کرونا تنها افراد سالم
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 ها استفاده کرد؟بیوتیکتوان برای جلوگیری و درمان ویروس کرونا، از آنتیآیا می

 

 یا درمان ویروس کرونا وجود دارد؟ اروی خاصی برای جلوگیری از ابتالآیا د
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 مقابله با کرونا در محیط کار
 

ور چین را به عنوان شیوع بیماری کروناویروس جدید در استان هوبی کش (WHO) ، سازمان بهداشت جهانی 2020ر ژانویه سال د

 2019 سترش بیماری کروناویروسر گـسازمان خط اینالمللی اعالم کرد. وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سطح بین

(Covid-19) را بسیار باال اعالم کرد.  به سایر کشورهای جهان 

با این حال،  .ر حال فعالیت هستندد 19-کوید ت عمومی در سراسر جهان برای مهار شیوعو مقامات بهداشسازمان بهداشت جهانی 

های ماری را بگیریم، تمام بخشاین بیاگر بخواهیم جلوی شیوع  .قابل دسترس نیستراحتی موفقیت طوالنی مدت در این زمینه به

 د.کنن باید نقش خود را ایفا -رمایان فاز جمله مشاغل و کار -جامعه ما 

 19-کویدنحوه انتشار 

بیشتر این  . شودمیقطرات مایع آلوده به ویروس در هوا  باعث پخش کند،سرفه کرده یا بازدم می 19-وقتی شخص مبتال به کوید

آلوده به ویروس  سطوح یا اشیای نای . چنانچه فردینشینندمی، میزتحریر یا تلفن کاراطراف مانند میز قطرات روی سطوح و اشیای

در صورت ایستادن در فاصله همچنین  مبتال خواهد شد. 19-را لمس کند و سپس به چشم، بینی یا دهان خود دست بزند، به کوید

قطرات ریز منتشر شده به هنگام سرفه یا  نیز امکان ابتال به این بیماری از طریق تنفس 19-کوید یک متری از شخص مبتال به

 ر افراد آلوده بهـبیشت. یابده شکلی مشابه آنفوالنزا گسترش میب 19-به عبارت دیگر، کوید ار وجود دارد.نفس کشیدن فرد بیم

و ممکن است  شوندا شدت بیشتری بیمار میب، برخی از آنها ؛ با این حالیابندرا تجربه کرده و بهبود می یعالئم خفیف 19-کوید

به نظر ای که گونهبهیابد: سن افزایش می باال رفتنخطر بیماری جدی با . داشته باشنددر بیمارستان نیاز پزشکی  هایبه مراقبت

یف و اشخاصی که ی ضعهستند. افراد دارای سیستم ایمن ترپذیرسال آسیب 40سال نسبت به افراد زیر  40رسد افراد باالی می

 روز عالئم شدید و جدی هستند.ببیشتر مستعد ز نی دارندهای قلبی و ریوی مانند دیابت، بیماری ایهای زمینهبیماری

 

 کنیم:در این بخش نکاتی را درباره موارد زیر ارائه می

  کار محل در 19-کوید شیوع از جلوگیری برای ساده ییها. روش1

 رویدادها و جلسات برگزاری هنگام 19-کوید خطرات مدیریت نحوه. 2

 بگیرید نظر در تانکارمندان وخود  مسافرت هنگام باید که نکانی. 3

  19-کویدویروس  ورود صورت درآماده سازی محل کار  -4

 در محل کار  19-کوید های ساده برای جلوگیری از شیوعروش – 1
آنفوالنزای معده کمک زا و سرماخوردگی، آنفوالن :ها در محل کار شما مانندزیر به جلوگیری از شیوع عفونت یاقدامات کم هزینه

 .کندمشتریان، پیمانکاران و کارمندانتان محافظت میو از  کرده

 .دسازی این اقدامات نماینها رسیده یا نه، شروع به پیادهآن کاری به جوامع 19-که کویدهمین لحظه فارغ از این ازکارفرمایان باید 

که ویروس کرونای جدید وارد محیط یصورتدلیل بیماری کارکنان شوند و در اهش روزهای کاری بهتوانند مانع کاین اقدامات می

 کاری شما شود، سرعت انتشار آن را کاهش داده و یا حتی متوقف کنند. 
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 :مطمئن شوید که محل کار شما تمیز و بهداشتی است

 پاک شوند. کننده مرتباًصفحه کلید( با ضد عفونی والزم است سطوح )به عنوان مثال میز و جداول( و اشیاء )مانند تلفن 

  طوح آلوده توسط کارمندان و مشتریان است.س، تماس با 19-های اصلی پخش ویروس کویدیکی از راه زیرا چرا؟

 .دهید ترویجکارکنان، پیمانکاران و مشتریان  ها را در میانشستشوی منظم و کامل دست

 که کنید حاصل اطمینان. دهید رقرا کار محیط وآمدمهم و پر رفت نقاط در راکننده دست ضدعفونی مخازن حاوی ژل 

 .شوندمی پر مرتب طور به این مخازن

 بخواهید خود محلی عمومی بهداشت مسئوالنها را از آن نصب کنید؛ کنندمی تبلیغ را دست شستشوی که پوسترهایی 

 مراجعه کنید. www.WHO.int به یا

 جلسات شغلی، ایمنی و بهداشت های مامورانهنماییرااستفاده از  مانندهای ارتباطی دیگری نیز عالوه بر پوستر از روش 

 ها استفاده کنید.دست شستشوی ارتقاء جهتاشتراک اطالعات در شبکه داخلی  و توجیهی

 خود هایدست بتوانند که داشته باشند دسترسی هاییمکان به مشتریان و پیمانکاران کارمندان، که کنید حاصل اطمینان 

 .بشویند صابون و آب با را

 خواهد شد لوگیریج 19-کوید شیوع از وشود نابود می ویروس های دستشستشوبا  زیرا چرا؟. 

 .را در محیط کار ترویج کنید مناسب بهداشت تنفسی

 مانندهای ارتباطی دیگری نیز از روش ،عالوه بر این .نصب کنیدکنند می تبلیغرا  تنفسی بهداشت که ییپوسترها 

ات در شبکه داخلی و غیره اشتراک اطالع و توجیهی جلسات شغلی، ایمنی و بهداشت مامورانهای استفاده از راهنمایی

 استفاده کنید.

 سته از افرادی دتا آن  ،داشته باشد وجود شما کار محل در کاغذی دستمال و  صورت ماسک که کنید حاصل اطمینان

نیز برای دور انداختن  دارهای زباله دربسطل ها استفاده کنند.کنند بتوانند از آنمی سرفه یا دارند بینی ریزشکه آب

 ها الزم است.بهداشتی آن

 شودمی 19-کوید انتشار از مانع مناسب تنفسی بهداشت زیرا چرا؟. 

 .مشورت کنند های مشاور سفرارگانبه کارمندان و پیمانکاران توصیه کنید قبل از سفرهای کاری با 

کند، افرادی که عالئمی  ویروس کرونای جدید در محل کار شیوع پیدا به کارمندان، پیمانکاران و مشتریان خود بگویید که اگر

اند داروهای . همچنین اگر مجبور شدهدرجه سانتیگراد یا بیشتر( دارند، باید در خانه بمانند 37.3مانند سرفه خفیف یا تب درجه پایین )

ه بمانند )یا از خانه کار کنند( زیرا امکان دارد پاراستامول/ استامینوفن، ایبوپروفن یا آسپیرین مصرف کنند، باید در خانای مانند ساده

 این داروها عالئم عفونت را مخفی کرده باشند.

 ه بمانند.ر خاندنیز باید  19-به شکل مستمر این نکته را اعالم کنید که کارکنان در صورت دارا بودن عالئم خفیف کوید 

  های ارتباطی دیگری نیز که در سطح سازمان در اختیار از طریق کانال. دهید نمایش کاری هایمکان در پیام این با را پوسترهایی

 دارید به انتشار این پیام بپردازید.

 محتواهایی  است ممکن شما شرکای سایر یا محلی عمومی بهداشت مقام مسئول ای،حرفه بهداشت هایی مانند خدماتسازمان

 باشند. کرده تهیه پیام این انتشار جهت تبلیغاتی را

 کنند حساب بیماری مرخصی عنوان به را در خانه ماندن مدت زمان این توانندمی آنها که کنید روشن کارمندان این نکته را برای. 
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 هنگام برگزاری جلسات و رویدادها 19-کوید نحوه مدیریت خطر - 2
 فکر کنند؟ 19-کوید سازمان دهندگان باید در موردچرا کارفرمایان و 

 :زیرا بیاندیشند 19-کوید خطر احتمالیبه برگزارکنندگان جلسات و رویدادها باید 

. بیاورند جلسه هببا خود  را 19-کوید ویروس ناخواسته ،کنندمی شرکت شما رویداد یا جلسه در که افرادی که دارد وجود خطر این •

 .بگیرند قرار 19-کوید معرض در ناآگاهانه است ممکن دیگران

از . کند بیماربه شدت  را افراد برخی تواندمی کنند، اما این ویروسصورت خفیف تجربه میرا به 19-کویدبیشتر افراد  کهاین با •

 دا خواهد کرد.های پزشکی در بیمارستان نیاز پینفر به مراقبت 1، 19-نفر مبتال به کوید 5هر 

 19-کوید اساسی  برای جلوگیری یا کاهش خطراتمالحظات 

 قبل از جلسه یا رویداد - 1

 های آنها عمل کنید.به توصیه .محل برگزاری جلسه یا رویداد را بررسی کنید های مسئولینتوصیه

 ای داشته باشید.آماده برنامهبرای جلوگیری از ابتال به بیماری در جلسه یا رویداد،  •

  توانمی آیا .یا خیرز است نشست یا جلسه به صورت رو در رو حضوری نیابه این نکته فکر کنید که آیا واقعا به برگزاری 

  این جلسات را به شکل تلفنی یا ویدیوکنفرانس برگزار کرد؟

 ند؟کن شرکت آن در مردم از کمتری تعداد که داد تقلیل ایگونه به را رویداد یا جلسه توانمی آیا 

 چک  بهداشتی هایبتمراق و عمومی بهداشت مقامات مانند کلیدی شرکای با قبل از را ارتباطی و اطالعاتی هایکانال

 ها اطمینان یابید.کرده و از عملکرد آن

 از  کنندگانشرکت ههماستفاده  برای را دست کننده ضدعفونیمواد  و دستمال کاغذی جمله از کافی اقالم و تدارکات

 ها استفاده کند.نداشت از آ تنفسی عالئم که هرکسی تا دهید قرار دسترس در را جراحی هایماسک. دهید سفارشقبل 

 اکیدا  کنندگانشرکت به از قبل. کنید کنترلجا در گردش است به صورت فعاالنه آن در 19-کوید که را هاییمکان

 درصورت مشاهده عالئم و یا احساس ناخوشی در جلسه شرکت نکنند. که کنید توصیه

 رویداد حاضر در کنندگانبازدید وغذا  کنندگانتهیه کنندگان،شرکت کنندگان،برگزار همه که کنید حاصل اطمینان، 

ها برای آن وضوح به. تاقام محل آدرس و ایمیل همراه، تلفن شمارهاطالعاتی مانند : دهند ارائه خود را تماس جزئیات

 اطالعات تماس مشکوک، عفونی بیماری یک بهدر مراسم  کنندگانمشارکت از یک هر ابتالی صورت در که کنید بیان

حق شرکت در جلسه  ،نکنند تموافق کاراین  با آنها اگر. خواهید گذاشت محلی عمومی بهداشت مقاماتها را در اختیار آن

 .یا رویداد را نخواهند داشت

مانند سرفه خشک،  19-واکنشی آماده کنید تا در صورت بیمار شدن هر یک از حاضرین در جلسه و بروز دادن عالئم کویدطرحی 

 تب و ضعف، واکنش مناسبی از خود نشان دهید. این طرح باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

 جا بتوان در آن، بیماری دارد عالئم یا کندمی ناخوشی احساس که را شخصی که کنید شناسایی را ایمنطقه یا اتاق

 از دیگران جدا کرد. راحت خیال بامستقر کرده 

 باشید داشته ایبرنامه درمانی مراکز به آنجا از هاآن ایمن انتقال چگونگی برای. 

 دارای  آن،مات، در حین جلسه یا بعد از پرسنل خد یا انکارمند جلسه، در کنندگانشرکت ی ازیک اگرریزی کنید که برنامه

 تست کرونای مثبت شوند، چه اقداماتی را انجام دهید.
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  به توافق برسید. داشتبه بخش یا خود درمانی و بهداشتی خدمات دهنده ارائه بااجرای این برنامه  یدربارهاز قبل 

 در طول جلسه یا رویداد - 2

 هم  اند، ترجیحاًداده انجاماین رویداد سازی ایمندر جهت و اقداماتی که برگزارکنندگان  ویروس کرونای جدید درباره

 ارائه کنید.  را صورت کتبی و هم شفاهی اطالعاتیبه

 را تمرین کنید. سالم کردن بدون استفاده از دست یهاروش ،در ابتدای جلسه مثال: عنوان به. اعتمادسازی کنید 

 کننده های ضدعفونیفاده از محلولصابون یا استها با آب و کنندگان در جلسه یا رویداد را به شستن مداوم دستشرکت

 .کنید تشویق حاوی الکل

 دستمال  یاشده  آرنج خم باجلوی دهان و بینی خود را  عطسه، یا سرفه صورت درکه  کنید تشویق را کنندگانشرکت

 .دار نیز نباید فراموش شودهای زباله دربتهیه و تعبیه دستمال کاغذی و سطل. بپوشانندکاغذی 

 کنندگان در صورت نیاز به ارائه اطالعات یا پرسیدن سواالت را اختصاص دهید تا شرکت یتلفن شماره یا راه ارتباطی

 بتوانند با آن تماس بگیرند. خود بهداشتی

  .مخازن حاوی ژل ضدعفونی کننده دست را در نقاط پرتردد محل برگزاری رویداد نصب کنید 

 له داشته باشندکنندگان حداقل یک متر از هم فاصکه شرکت بچینیدرا طوری  ها، صندلیی خالیدر صورت وجود فضا. 

 حاصل شود اطمینان برگزاری رویداد ها و درها را باز کنید تا از تهویه مناسب محلدر صورت امکان پنجره. 

  تماس ود خویژه فن یا با خط تل اید عمل کنیدای که از قبل آماده کردهبر اساس برنامه، کرد کسی احساس ناخوشیاگر

 .بگیرید

 کننده در رویداد، وی را در اتاق بر اساس سابقه مسافرت شخص شرکتیا وجود دارد منطقه شما  ی که دربسته به وضعیت

ات بهداشتی به منزل رفته و تا با حفظ نک کنیددهید. به وی یک ماسک تنفسی ارائه  اسکاناید مجزایی که تدارک دیده

 یا به مجموعه درمانی مشخص شده مراجعه کند.

 ر کنید.های بهداشتی تشکو رعایت توصیه کنندگان بخاطر همکاریاز همه شرکت 

 بعد از جلسه - 3

 عمومی بهداشت مقامات به این. گه داریدننزد خود  را کنندگانشرکت همه تماس اطالعات و اسامی ماه یکبه مدت  حداقل - 1

رادی را که در این رویداد در صورت بیمار شدن یک یا چند نفر به مدت کوتاهی پس از رویداد، مقامات بتوانند اف تا کندمی کمک

 ردیابی کنند. ،انددر معرض ویروس کرونای جدید بوده

حقیقت  این باید مراسم دهندهسازمانفرد مشکوک به کروناویروس از دیگران جدا شود،  عنوان به رویداد یا جلسه در شخصی اگر. 2

و روزی  باشند داشته ظرن تحت را خود عالئم روز 14 مدت به که شود توصیهها باید به آن. دهد اطالع کنندگانشرکت همه به را

 دوبار دمای بدن خود را اندازه بگیرند.

 یا سانتیگراد درجه 37.3 دمای یعنی) پایین درجه تب یا خفیف سرفه ی مانندیمراسم، عالئمی جز کننده درافراد شرکت اگر. 3

 یا متر 1) نزدیک تماس از اباجتن معنای به این. و خود را قرنطینه کنند بمانند خانه در باید ،را در خود مشاهده کردند( بیشتر

 عمومی بهداشت بخش یا نیدرما خدمات دهندهارائه با باید همچنین آنها. است خانواده اعضای جمله از دیگر افراد با( نزدیکتر

 ها درمیان بگذارند.با آن را خود اخیر عالئم و سفر جزئیات و بگیرند تماس محل زندگی خود

 نید.ک تشکر موجودهای اجرای قوانین و توصیه در همکاری دلیلبه کنندگانشرکت همه از -4



 

29 

 

 بگیرید نظر در تانکارمندان وخود  مسافرت هنگام باید که یتنکا - 3
 قبل از سفر 

های آلوده به ویروس کرونای جدید موجود در مورد مکان اطالعات آخرینبه  تانکارمندان و سازمان که کنید حاصل اطمینان

  زیر دریافت کنید: اطالعات را از  آدرس اینترنتی این توانیدمی. دسترسی داشته باشند

reports-2019/situation-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

o کند ارزیابی عات،اطال آخرین براساس رو رای پیشسفر هایبرنامه به مربوط خطرات و مزایا باید شما سازمان. 

o و مسن کارمندان مثال عنوان به) پذیرتر باشند های جدی آسیبدر برابر بیماری است ممکن که کارمندانی اعزام از 

جا آن رد 19-کوید که مناطقی به( هستند ریوی و قلبی هایبیماری دیابت،ای مانند های زمینهبیماری دارای که کسانی

 .کنید خودداری شایع است

o متخصص یک توسط کنند،فر میس 19-کویددارای موارد مثبت  هایمکان به که افرادی کلیه که کنید حاصل اطمینان 

 .(محلی عمومی بهداشت مشاور یا درمانی خدمات دهندهارائه ،کارکنان بهداشتی خدمات مانند) مصاحبه شوند شرایط واجد

o کمتر از  دهیدبکلی روند، مواد ضدعفونی کننده البه کارمندانی که به سفر می(100clاین کار می .) منظم شستشویتواند 

 .کند تسهیل را هادست

 

 هنگام مسافرت: 

o کنند،می عطسه یا هسرف که افرادی از متر یک حداقل و بشویند را خود هایدست مرتباً که کنید تشویق را کارمندان 

 بگیرند.فاصله 

o  و دهند انجام را یکار چه باید، آگاه باشند که مسافرت هنگام در بیماری احساس صورت در کارکنان کهمطمئن شوید 

 .بگیرند تماس کسانی چه با

o کنندمی پیروی ،کنندمی سفر جایی که به آن محلی مقامات هایدستورالعمل از شما کارکنان که کنید حاصل طمینانا .

بایستی از این دستور تبعیت  ،را ندارند جایی بهحق رفتن  کهها گفته شود به آن محلی مقاماتاز طرف  اگر مثال: عنوانبه

 .ندکن رعایت را بزرگ اجتماعات و حمل و نقل سفر، در محلی هایمحدودیت باید شما کارمندان. کنند

 

  بازگشت از مسافرتهنگامی: 

o و روزی  قرار دهندز عالئم خود را تحت نظر رو 14به مدت  باید ،اندبازگشته 19-کویدآلوده به  منطقه از که کارمندانی

  دو مرتبه دمای بدن خود را اندازه بگیرند.

o را در خود ( بیشتر یا سانتیگراد درجه 37.3 دمای یعنی) پایین درجه تب یا خفیف سرفهی مانند یاگر عالئم جز حتی

( نزدیکتر یا متر یک) زدیکن تماس از اجتناب معنای به اینمشاهده کردند، باید در خانه بمانند و خود را قرنطینه کنند. 

 بهداشت بخش یا خود درمانی خدمات دهنده ارائه با باید همچنین آنها. است خانواده اعضای جمله از دیگر افراد با

 ها برسانند.اطالع آن به را خود اخیر عالئم و سفر جزئیات و گرفته تماس شانمحل زندگی عمومی

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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 19-کویدویروس  ورود صورت درآماده سازی محل کار  - 4
  از پیش یک از خود نشان دهید العمل مناسبیدر محل کار عکس 19-صی به بیماری کویدهنگام ابتالی شخاینکه برای ،

 :طرح اقدام عملی تهیه کنید

o  افرادی تعداد اشد. این کارجدا ب دیگران از کهمستقر شود فضایی  یا اتاق در ،در محیط کار بیمار فردباید  طرحدر این 

 فته شود.گر تماسنیز  محلی بهداشت مقامات باباید  دهد.در تماسند کاهش می بیمار فرد با که را

o  هستند را شناسایی  معرض خطربدون اینکه باعث ایجاد فضای منفی و تبعیض در محل کار شوید، افرادی که بیشتر در

به مناطق آلوده  کسانی باشند که به تازگی شامل توانندمیافراد  این عمل آورید.ها بههای الزم را از آنکرده و حمایت

مراض قلبی و اهایی مانند دیابت و )بیماری کندها را مستعد بیماری شدید میارند که آنداند و یا شرایطی سفر کرده

  باال(.ریوی و سن 

o ها را جویا شوید.آن هاینظرات و پیشنهاد وهای خود قرار دهید را در جریان طرح یبهداشت مراجع  

 

 .پیدا کند، ممکن است  ویروس کرونای جدید در اجتماع شما شیوع شرایطی کهدر  دورکاری را در سازمان خود ترویج کنید

تواند به سازمان های شلوغ اجتناب کنند. دورکاری مینقل عمومی و مکانومراجع بهداشتی توصیه کنند که مردم از حمل

 .   شودکمک کند تا در عین حفظ عملیات، از سالمتی کارمندان نیز محافظت 

 

 کنیدطرحی آماده  ،شیوع گسترده ویروس کرونای جدید در شرایطادامه کار  برای: 

o همچنین کند.ر یا جامعه کمک میدر محل کا 19-تمالی کویددر برابر شیوع اح شما سازمان سازیآماده به طرح این 

 کارآمد باشد. نیز بهداشتی اضطراری شرایط سایر تواند درموردمی

o کنندگان تامین وپیمانکاران  سازمان در شرایطی که تعداد قابل توجهی از کارکنان، فعالیت ادامه چگونگی به باید طرح این

 توانند در محل کار حاضر شوند، بپردازد.و آمد یا بیماری نمی های رفتبه دالیلی مانند محدودیت

o رهایی که ذیل این طرح صحبت کنید و مطمئن شوید که نسبت به کا خود پیمانکاران و کارمندان با برنامهاین  مورد در

نکاتی  ها گوشزد کنید؛ا به آنر کلیدی نکات. باید انجام دهند و کارهایی که نباید انجام دهند آگاهی الزم را داشته باشند

ای مثل وهای سادهو یا در صورت اجبار به مصرف دار حتی در صورت مشاهده عالئم خفیف کار از دوری اهمیت مانند

 پاراستامول و ایبوپروفن که ممکن است عالئم کرونای جدید را پنهان کنند.

o  ط کار و را در محی 19-به مبتالیان کوید مربوط اجتماعی پیامدهای و یروان سالمتاطمینان حاصل کنید که طرح شما

 .دهدمی ارائه را الزم پشتیبانی و اطالعات وگیرد اجتماع دربر می

o باید  ،ود هستندخ کارکنانداخل سازمانی برای  رفاهی و بهداشتی پشتیبانی که فاقد متوسط و کوچک کسب و کارهای

یی منعقد کرده و مشارکت عی، قراردادهااجتما و بهداشتی خدمات دهندگانارائهبا  اضطراری، وضعیت هرگونهوقوع  از قبل

 کنند. 

o  باشد برنامهاین  هیهتروند  در راهنمایی ارائه و پشتیبانی به قادر شما ملی یا محلی عمومی بهداشت مقامممکن است. 

 به یاد داشته باشید:

. کردیجاد اتفاوت بزرگی  توانریزی ساده میمهپیشگیرانه و برنااقدامات با . فرا رسیده است 19-کوید اکنون زمان آماده شدن برای

 اقدام شما در این مرحله به مراقبت و حفاظت از کارکنان و کسب وکارتان کمک خواهد کرد.
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 ضمائم

 های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپیامک
 (6/12/1398) .یستن آن بودن اهمیت بی معنی به اما است، کم بسیار چین جدید ویروس کرونا بیماری کشندگی میزان 

 و قلبی) ایزمینه بیماری دارای افراد و ایمنی سیستم نقص دارای افراد و باردار زنان و سالمندان و سال 5 زیر کودکان 

 (6/12/1398) .هستند 2019 جدید ویروس کرونا بیماری پرخطر هایگروه( تنفسی عروقی

 ،2019جدید ویروس وناکر بیماری شایع عالئم از نفس تنگی و بینی از آبریزش سرفه، نظیر تنفسی مشکالت و تب سردرد 

 (7/12/1398) .باشد درد دل و استفراغ و تهوع با همراه تواند می سالمندان و کودکان در هستند،

 کنید خودداری...( و سرفه،عطسه) تنفسی عالیم دارای افراد با کردن روبوسی و دادن دست از 

 دبپوشانی آستین باالی قسمت یا و( ترجیحا) دستمال با عطسه و سرفه هنگام را خود بینی و دهان. 

 نمایید صابون و آب با ها دست کامل شوی و شست به اقدام ممکن، زمان هر در و مداوم طور به. 

 بپرهیزید خود دهان و بینی چشم، به آلوده دست تماس از. 

 (7/12/1398) .کنید خودداری خام و پز نیم غذایی مواد خوردن از 

 گرامی هموطن

 توسط پرداخت و گیری تسوخ عملیات دهید اجازه و نشوید خارج خودرو از االمکان حتی ها،جایگاه در گیریسوخت هنگام در لطفا

 (12/12/1398) .کنید استفاده مصرف یکبار دستکش از حتما اینصورت غیر در شود، انجام جایگاه اپراتور

 گرامی، وطنهم

 نصب را زیر افزار نرم رونا،ک ویروس به نزدیکان یا خود ابتالی احتمال تشخیص برای درمانی، و بهداشتی مراکز به مراجعه از قبل

 (14/12/1398) :از نصب آدرس .نمایید استفاده و

https://cafebazaar.ir/app/co.health.covid 

 گرامی، هموطن

 نصب را زیر افزار نرم رونا،ک ویروس به نزدیکان یا خود ابتالی احتمال تشخیص برای درمانی، و بهداشتی مراکز به مراجعه از قبل

 (14/12/1398) :رایگان دانلود .نمایید استفاده و

https://cutt.ly/ac19 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/ac19
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 تست کرونا به صورت آنالین
 اسالمی ایران طراحی شده است.این سامانه، توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری 

 

 شده جدید آلودگی باعث هم که چرا. است درمانی مراکز به موردبی مراجعه اصلی، مشکالت از یکی کرونا گیریهمه وضعیت در

 .آوردمی پایین را نیازمند افراد به رسانیخدمت امکان هم و

 یست؟چ راهکار صورت این در. باشیم داشته شک کرونا ابتالی به که کنیم پیدا عالیمی است ممکن حال عین در

 پزشک به مراجعه یه نیاز ناکنو هم آیا: برسیم بالینی تصمیم یک به پزشکی پرسش چند کردن مطرح با کندمی تالش برنامه این

 نه؟ یا دارم درمانی مراکز و

 100 صورت به را آن نتایج نباید اما شده تهیه پزشکی نظام سازمان نظارت و اساتید همکاری با برنامه این هایالگوریتم: توجه ️⚠

 .بدانید اتکا قابل درصد

 

https://test.corona.ir 
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 مراکز درمانی
 پیش از هر گونه مراجعه به مراکز درمانی،

 (6)داخلی  190تلفن با شماره 

 کروناجهت دریافت اطالعات پیرامون بیماری 

 .تماس بگیرید

 یفرد هنشگادا شهر نستاربیما تلفن

 1 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا بیلارد جتماعیا تامینن سبالن ستاربیمای مرکز غربالگر 04533339791

 2 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا بیلارد دسجاروزی شبانه ه مانگادر 04533429474

 3 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا بیلارد ضام رماروزی، اشبانه ه مانگادر 0453323902

 4 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا بیلارد تحده ویژو کلینیک 04533425296

 5 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا بیلارد مماانح سوختگی اسوه یژو کلینیک 

 6 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا پارس آباد دباآ رسشهر پاا شهدن ستارکلینیک بیما 

 7 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا شهرگرمی الیتن وستاربیماکلینیک  

 8 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا اربیله سو ممان استاربیما کلینیک 

 9 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا مشکین شهر لی عصر شهرن وستاربیما کلینیک 

 10 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا نمین ممان ستارکلینیک بیما 

 11 بیلاردپزشکی  معلو هانشگدا کوثر ممان استارکلینیک بیما 

 12 زلبراپزشکی م علوه نشگادا جکر کلینیک مهدیه 

 13 زلبراپزشکی م علوه نشگادا جکر کمالینستاربیماه یژوکلینیک  

 14 زلبراپزشکی م علوه نشگادا جکر علیم مااکلینیک  

 15 زلبراپزشکی م علوه نشگادا جکر کلینیک کوثر 

44522010لیا12  16 اراكپزشکی م علوه نشگادا اراك (ع) ضار ممااتخصصی ق فووکلینیک تخصصی  

 17 اراكپزشکی م علوه نشگادا اراك رینسااخو ..ایت ن آستارکلینیک سرپایی بیما 34660192

 18 دباآسداپزشکی م علوه نشکددا دباآسدا قائمت حضرن ستارتخصصی بیما کلینیک 

 19 یناسفراپزشکی م علوه نشگادا یناسفرا خمینیم ماا 

 20 میالاپزشکی م علوه نشگادا میالا خمینی کلینیک شهید مصطفی 08433369380

 21 نشهرایراپزشکی م علوه نشگادا نشهرایرا نشهرایرا تحده ویژو کلینیک 

 22 نشهرایراپزشکی م علوه نشگادا رچابها رچابهای سیناه یژو کلینیک 

 23 نشهرایراپزشکی م علوه نشگادا نیک شهر نیک شهره یژوکلینیک  

 24 انیراپزشکی م علوه نشگادا انتهر هاجرن ستارکلینیک بیما 

 25 انیراپزشکی م علوه نشگادا رباط کریم کریمط باه ریژوکلینیک  

 26 انیراپزشکی م علوه نشگادا ریشهر ریشهر دی باوزآفیره یژو کلینیک 

 27 انیراپزشکی م علوه نشگادا غرب تهران بغرن گلستاه مانگادر 44702904

 28 انیراپزشکی م علوه نشگادا غرب تهران صاحب کوثره مانگادر 44565003

 29 انیراپزشکی م علوه نشگادا غرب تهران بغرزداران مره مانگادر 44212100

 30 انیراپزشکی م علوه نشگادا غرب تهران کاشفه مانگادر 44048517

 31 انیراپزشکی م علوه نشگادا غرب تهران كپاه مانگادر 44464219

 32 انیراپزشکی م علوه نشگادا غرب تهران ساقیه مانگادر 44044441

 33 انیراپزشکی م علوه نشگادا غرب تهران نفرمایان خیریه فرماه مانگادر 66797171

 34 انیراپزشکی م علوه نشگادا غرب تهران مینان زیره امانگادر 66937293

 35 نصفهااپزشکی م علوه نشگادا نصفهاا بن مریمعیسی  

 36 نصفهااپزشکی م علوه نشگادا نصفهاا شیدرخون ستاربیما 

 37 نصفهااپزشکی م علوه نشگادا نصفهاا مینن استاربیما 

 38 نصفهااپزشکی م علوه نشگادا نصفهاا غرضین ستاربیما 
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 39 نصفهااپزشکی م علوه نشگادا نصفهاا حسینم مان استاربیما 

 40 میهاروپزشکی م علوه نشگادا میهارو طالقانین ستاربیما 

 41 میهاروپزشکی م علوه نشگادا میهارو هسپان فیارعا 

 42 میهاروپزشکی م علوه نشگادا میهارو جتماعیاضا تامین م رماا 

 43 پزشکی بابلم علوه نشگادا بابلسر میداتخصصی ق فوه مانگادر 32200487

 44 پزشکی بابلم علوه نشگادا بهشهر لرضاابن موسی اتخصصی علی ه یژوکلینیک  32193098

 45 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا ردبجنو علیم ماه ایژوکلینیک  0583151301

 46 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا ردبجنو شفاه مانگادر 05832233448

 47 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا ردبجنو ءالنبیااخاتم ه مانگادر 05832221927

 48 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا ردبجنو هالئمه سپااد اجوه مانگادر 05832402000

 49 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا ردبجنو حمرل اهاله مانگادر 058322401135

 50 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا ردبجنو الئمهاثامن ن ستاربیماه مانگادر 0583130

 51 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا وانشیر حمرل اهاله مانگادر 05836224308

 52 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا وانشیر شتاشبکه بهده یژوکلینیک  05836340256

 53 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا وانشیر صحته مانگادر 058636311

 54 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا مجاجر الشهداسیده مانگادر 05832276220

 55 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا مجاجر الئمهاد اجون ستارکلینیک بیما 05832276001

 56 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا شخانهآ سینارپون ستاربیماه مانگادر 05832340722

 57 ردپزشکی بجنوم علوه نشگادا روجفا اشهدن ستاربیماه مانگادر 05836425524

 58 پزشکی بمم علوه نشگادا بم ضام رمااکلینیک تخصصی  

 59 پزشکی بمم علوه نشگادا بم بهمن 22 03444317011

 60 پزشکی بمم علوه نشگادا نیگار دباآمحمد 03444361201

 61 پزشکی بمم علوه نشگادا جفهر جفهر 03433281412

 62 پزشکی بمم علوه نشگادا نرمانشیر شهرم نظا 03444271527

 63 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند تخصصیق فوو تخصصی ه یژوکلینیک  07633345001

 64 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند یشهید محمدن ستاربیمادرد  

 65 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند نکادکو 07633667200

 66 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند لیالام  07633333339

 67 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند بلفضل میناابوت احضر 07642214122

 68 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا لنگهربند لنگهربندا شهد 07644226066

 69 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند نسیارستمانی پار 07644624030

 70 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا بستک بستک بیرافا 07644321610

 71 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا خمیر خمیرر نیاپو 07633228112

 72 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند دباآحاجی ا لزهرافاطمه  07635422167

 73 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند رودانعلی م ماا 07642882096

 74 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند ضام رماا 

 75 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سعباربند النبیااخاتم  

 76 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا قشم عظماپیامبر  

 77 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا جاسک النبیااخاتم  

 78 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا سیریک دسجام ماا 

 79 سعبا رپزشکی بندم علوه نشگادا دبشاگر هللابقیه  

 80 نپزشکی بهبهام علوه نشگادا نبهبها زادهکتر شهیدن دستارکلینیک تخصصی بیما 

 81 پزشکی بوشهرم علوه نشگادا بوشهر شهر بوشهردر کلینیک ملت  

 82 پزشکی بوشهرم علوه نشگادا بوشهر جتماعیاکلینیک مبعث تامین  

 83 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا بیرجند ضام رماه امانگادر 32222300

 84 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا بیرجند لی عصره ومانگادر 31622001

31628000 ‐9  85 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا قائن اشهدن ستاربیما 
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 86 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا دوسفر لسوت رحضرن ستاربیما 31627300

 87 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا طبس شهید مصطفی خمینین ستاربیما 32383000

 88 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا اننهبند تشدستآشهید ن ستاربیما 32933500

 89 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا اننهبند جتماعیاتامین ه مانگادر 

 90 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا سربیشه بیطالباعلی بن ن ستاربیما 32664754

 91 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا نمیادر ءالنبیااخاتم ن ستاربیما 31308777

 92 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا نیااسر علیم مان استارکلینیک بیما 32905176

 93 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا یهوبشر یهوشفا بشرن ستارکلینیک بیما 32782011

 94 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا هیرکوز دباآکوثر حاجی ن ستاربیما 32501300

 95 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا دنحریب زادههاشمی ه یژو کلینیک 

 96 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا دنحریب جتماعیاتامین د میالن ستاربیماه مانگادر 31211212

 97 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا دنجریب تشاربوعلی ن ستاربیماه مانگادر 32218026

 98 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا دنحریب لی عصر خیریهء ولشفادارا 32231380

 99 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا قائن جتماعی قائناتامین ه مانگادر 

 100 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا دوسفر جتماعیاتامین ه مانگادر 

32721002لی ا 3  101 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا دوسفر حسین خیریهم ماء اشفادارا 

 102 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا طبس جتماعیاتامین ه مانگادر 

 103 پزشکی بیرجندم علوه نشگادا طبس لفضلابوت احضرء لشفادارا 32823292

 104 پزشکی تبریزم علوه نشگادا تبریز لرییساکلینیک شیخ  04133373410

 105 پزشکی تبریزم علوه نشگادا تبریز خمینیم مااکلینیک  04133804486

 106 پزشکی تبریزم علوه نشگادا تبریز دیباآسداکلینیک  04132804400

 107 حیدریه پزشکی تربتم علوه نشکددا یهرتربت حید الئمهاداجو 

 108 حیدریه پزشکی تربتم علوه نشکددا یهرتربت حید جتماعیاتامین ن رازی ستاربیما 

 109 جام پزشکی تربتم علوه نشکددا تربت جام یهدسجان ستارکلینیک بیما 

 110 جام پزشکی تربتم علوه نشکددا تربت جام مکرل اسون رستارکلینیک بیما 

 111 جام پزشکی تربتم علوه نشکددا تربت جام درمهر مان ستاربیمای غربالگر 

 112 جام پزشکی تربتم علوه نشکددا تربت جام 1ره جامع سالمت شمات مرکز خدما 

 113 انپزشکی تهرم علوه نشگادا انتهر  

 114 دپزشکی شهرکرم علوه نشگادا دشهرکر ععلی م ماه ایژوکلینیک  

 115 دپزشکی شهرکرم علوه نشگادا دشهرکر هاجرن ستارکلینیک بیما 

 116 دپزشکی شهرکرم علوه نشگادا کوهرنگ ضار ممااکلینیک  

 117 دپزشکی شهرکرم علوه نشگادا دشهرکر شتابسته به مرکز بهده وامانگادر 

 118 دپزشکی شهرکرم علوه نشگادا دشهرکر شتابسته به مرکز بهدوا همانگادر 

 119 دپزشکی شهرکرم علوه نشگادا دشهرکر شتابسته به مرکز بهده وامانگادر 

 120 بهشتیپزشکی شهیدم علوه نشگادا تهران نلقمان ستاربیماه مانگادر 

 121 بهشتیپزشکی شهیدم علوه نشگادا تهران رینشودامسیح ه مانگادر 

 122 بهشتیپزشکی شهیدم علوه نشگادا تهران طرفهه مانگاد ر 

 123 بهشتیپزشکی شهیدم علوه نشگادا تهران مگمناای شهده مانگادر 

 124 وارپزشکی سبزم علوه نشگادا وارسبز سعین واستارکلینیک بیما 

 125 دپزشکی گنابام علوه نشگادا دگنابا جتماعیاکلینیک تامین  05157253657

 126 دپزشکی گنابام علوه نشگادا دگنابا بهمن 22ه یژو کلینک 05157222619

 127 دپزشکی گنابام علوه نشگادا نبجستا مدنیا.. یت آ 

 128 دپزشکی گنابام علوه نشگادا دگنابا لعالمه بهلوه یژو کلینیک 

 129 یپزشکی خوم علوه نشگادا   

 130 لفودزپزشکی م علوه نشگادا لفودز رفشاه ایژوکلینیک  4253723

 131 لفودزپزشکی م علوه نشگادا لفودز اهرزکلینیک یا 42221988

 132 لفودزپزشکی م علوه نشگادا لفودز نگنجویان ستارکلینیک بیما 
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 133 لپزشکی خلخام علوه نشکددا لخلخا یشهر 2ره مانی شمادرشتی امرکز بهد 

 134 رشاپو یپزشکی جندم علوه نشگادا ازهوا ن رازیستارکلینیک بیما 

 135 مپزشکی جهرم علوه نشگادا مجهر یهنره یژوکلینیک  07154345066

14-01007154230  136 مپزشکی جهرم علوه نشگادا مجهر ضار ممااکلینیک  

 137 مپزشکی جهرم علوه نشگادا مجهر دقصام ماامانی درشتی امرکز بهد 07154222904

 138 مپزشکی جهرم علوه نشگادا مجهر (6رهشماه مانگادر)ضام رمااساعته  16مرکز  

 139 مپزشکی جهرم علوه نشگادا مجهر پیمانیهن ستارکلینیک بیما 

 140 مپزشکی جهرم علوه نشگادا مجهر لغدیری امانی شهردرشتی امرکز بهد 

 141 پزشکی جیرفتم علوه نشگادا جکهنو ینوردفر12ن ستاربیما 

 142 پزشکی جیرفتم علوه نشگادا قلعه گنج اشهدن ستارکلینیک بیما 

 143 پزشکی جیرفتم علوه نشگادا نمنوجا حسینم مان استارکلینیک بیما 

 144 پزشکی جیرفتم علوه نشگادا ربارود الشهداسیدن ستارکلینیک بیما 

 145 پزشکی جیرفتم علوه نشگادا جیرفت الیته ویژوکلینیک  

 146 پزشکس خمینم علوه نشکددا خمین خمینی ممان استارکلینیک تخصصی بیما 

 147 ننجازپزشکی م علوه نشگادا بهرا دسجام ماه ایژوکلینیک  

 148 ننجازپزشکی م علوه نشگادا هبنداخد لمومنینامیرن استاربیماه یژو کلینیک 

 149 ننجازپزشکی م علوه نشگادا رهخرمد بوعلی سینا ن ستاربیماه یژو کلینیک 

 150 ننجازپزشکی م علوه نشگادا ننجاز شفیعیهه یژوکلینیک  

 151 ابپزشکی سرم علوه نشکددا ابسر شتابهد 3ره شماه مانگادر 

 152 نپزشکی سمنام علوه نشگادا نمغادا نمغاداضایی ادران رتخصصی بر کلینیک 

 153 نپزشکی سمنام علوه نشگادا نسمنا مستقله یژوکلینیک -فاطمیه 

 154 نپزشکی سمنام علوه نشگادا نسمنا هیژی وها کلینیک مجموعه 

 155 نپزشکی سمنام علوه نشگادا رگرمسا خمینی ممااتخصصی ق فوو کلینیک تخصصی  

 156 نپزشکی سمنام علوه نشگادا مهدیشهر تخصصی مهدیشهره یژو کلینیک 

 157 ودپزشکی شاهرم علوه نشگادا میامی  

 158 ودپزشکی شاهرم علوه نشگادا ودشاهر حسینم مان استارکلینیک تخصصی بیما 

 159 نفسنجار پزشکیم علوه نشگادا نفسنجار سالمته یژو کلینیک  

 160 نفسنجار پزشکیم علوه نشگادا نفسنجار بیطالباعلی بن ن ستارنس بیمااورژا 

 161 انهدزاپزشکی م علوه نشگادا انهدزا هنشگاداسالمت ه یژو کلینیک 05433503294

 162 انهدزاپزشکی م علوه نشگادا انهدزا هنشگادالت اعده یژوکلینیک  05433442170

 163 انهدزاپزشکی م علوه نشگادا انهدزا بوعلین ستاربیماه یژوکلینیک  

 164 انهدزاپزشکی م علوه نشگادا انهدزا الشهداکلینیک سید 

 165 انهدزاپزشکی م علوه نشگادا وهمیرجا بیطالباعلی بن ه مانگادر 

 166 انهدزاپزشکی م علوه نشگادا رانشهر سو ران درمرکز سو 

 167 انهدزاپزشکی م علوه نشگادا شخا شهیدبهشتیه مانگادر 

 168 انهدزاپزشکی م علوه نشگادا اوانسر یشهر 3ره شماه مانگادر 

 169 بلزاپزشکی م علوه نشگادا بلزا خمینیم مان استاربیماه یژوکلینیک  

 170 بلزاپزشکی م علوه نشگادا بلزا جتماعیاتامین ن ستاربیماه یژوکلینیک  

 171 وهپزشکی سام علوه نشگادا وهسا نشگاهیدامصطفی خمینی ه یژوکلینیک  

 172 نپزشکی سیرجام علوه نشگادا نسیرجا حسینیم مرحوه یژوکلینیک  03442200185

 173 نپزشکی سیرجام علوه نشگادا نسیرجا دیباآمانی حسن مکی درشتی امرکز بهد 

 174 نپزشکی سیرجام علوه نشگادا نسیرجا ضار ممان استارکلینیک بیما 

07136121000لیا 1  175 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر یشهید مطهر 

 176 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر هللابقیه  07138377272

 177 ازشیرپزشکی م علوه نشگادا ازشیر ضاییرشهید 07137273566

 178 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر نبوستا 07136220601

 179 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر ییزامیر 071336234541
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 180 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر افاطمه هره مانگادر 07136321511

 181 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر یاحیرحربن ه مانگادر 07137577501

0713415179 لیا 80  182 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر حمدبن موسیه امانگادر 

 183 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر لفضلابوه امانگادر 07137319533

 184 ازپزشکی شیرم علوه نشگادا ازشیر یسعده مانگادر 07137308916

 185 پزشکی شوشترم علوه نشگادا شوشتر حمرل اکلینیک هال 

 186 پزشکی شوشترم علوه نشگادا شوشتر هکلینیک سپا 

 187 پزشکی شوشترم علوه نشگادا شوشتر جتماعیاتامین ای شهدن ستاربیما 

 188 پزشکی شوشترم علوه نشگادا شوشتر دیلهان استاربیما 

 189 پزشکی شوشترم علوه نشگادا شوشتر محلی شعیببهن ستاربیما 

 190 پزشکی شوشترم علوه نشگادا شوشتر 1ره شت شماامرکز بهد 

 191 پزشکی شوشترم علوه نشگادا شوشتر 8ره شت شماامرکز بهد 

 192 پزشکی شوشترم علوه نشگادا شوشتر النبیااخاتم ن ستاربیما 

 193 پزشکی فسام علوه نشگادا فسا نکادتنفسی کود حاران کلینیک بیما 07153353162

 194 پزشکی فسام علوه نشگادا فسا لگسارتنفسی بزد حاران کلینیک بیما 07153310766

 195 پزشکی فسام علوه نشگادا فسا لیعصرت وحضر 

 196 پزشکی فسام علوه نشگادا فسا شریعتی 

 197 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا بیکآ بیکاء آشهد 02832880920

 198 ینوقزپزشکی م علوه نشگادا زلبرا لونداتخصصی ی هاه مانگادر 02832249712

 199 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا اهرزبویین  اهرزبویین د سجام مااکلینیک  02834222203

 200 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا نتاکستا نتاکستاس پلی کلینیک تخصصی قد 02833359551

 201 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا ینوقز هنشگاه دایژوکلینیک  02833361733

 202 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا لوندا  

 203 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا  زادهمحمده یژو 02833699021

 204 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا  جاییرشهیده یژو 02833359881

 205 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا  الیته ویژو 02833790648

 206 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا  کوثر 02833236374

 207 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا  شفا 02835249211

 208 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا  محمدیه 02832573094

 209 ینوپزشکی قزم علوه نشگادا  سقد 02833359551

 210 پزشکی قمم علوه نشگادا قم پزشکی فاطمیهان نددتخصصی ه مانگادر 

 211 پزشکی قمم علوه نشگادا قم نهنمورشهید ه یژوکلینیک  

 212 پزشکی قمم علوه نشگادا قم ربقائی پوه یژوکلینیک  

 213 پزشکی قمم علوه نشگادا قم علیم مااکلینیک  

 214 پزشکی قمم علوه نشگادا قم ءالنبیااکلینیک خاتم  

 215 پزشکی قمم علوه نشگادا قم ضکلینیک مرتا 

 216 پزشکی قمم علوه نشگادا قم نکلینیک مجیبیا 

 217 پزشکی قمم علوه نشگادا قم الشهداسیدکلینیک  

 218 پزشکی قمم علوه نشگادا قم گررکاای کلینیک شهد 

 219 نپزشکی کاشام علوه نشگادا نکاشا (انخوا)ه نشگای دامرکزه یژوکلینیک  03155468311

 220 نپزشکی کاشام علوه نشگادا نکاشا ضام رمااکلینیک  03155466301

 221 نستادکر پزشکیم علوه نشگادا رانکامیا رانتخصصی کامیاه یژوکلینیک  08735522925

 222 نستادکر پزشکیم علوه نشگادا نهگالد نهگالد 08135128001

 223 نستادکر پزشکیم علوه نشگادا بانه رازیکلینیک  08734242773

 224 نستادکر پزشکیم علوه نشگادا سقز کلینیک سقز 08736229399

 225 نستادکر پزشکیم علوه نشگادا جسنند کلینیک 

 226 نستادکر پزشکیم علوه نشگادا جسنند نشگاهیداتوحید ن ستارکلینیک بیما 
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 227 نستادکر پزشکیم علوه نشگادا انمریو کلینیک فجر 34521460

5220150لی ا 2  228 نستادکر پزشکیم علوه نشگادا وهقر وهقرن ستارکلینیک بیما 

 229 نپزشکی کرمام علوه نشگادا ندزر ندزرسینا  

 230 نپزشکی کرمام علوه نشگادا نکرما کلینیک بعثت 03432267138

 231 هپزشکی کرمانشام علوه نشگادا هکرمانشا یسدپره یژوکلینیک  08337201646

 232 هپزشکی کرمانشام علوه نشگادا هکرمانشا نکلینیک بوستا 08337106001

 233 هپزشکی کرمانشام علوه نشگادا هکرمانشا کتر فتاحیدکلینیک شهید  08338396977

 234 هپزشکی کرمانشام علوه نشگادا هکرمانشا ییج داکلینیک حا 08338453486

 235 هپزشکی کرمانشام علوه نشگادا هکرمانشا کلینیک مهدیه 08337290151

 236 نپزشکی کرمام علوه نشگادا نکرما 1بعثت 

 237 اشپزشکی گرم علوه نشکددا اشگر لموحدیناکلینیک مولی  

 238 نپزشکی گلستام علوه نشگادا آباد کتولعلی (عج) قائمروزی شبانه ه مانگادر 01734220802

 239 نپزشکی گلستام علوه نشگادا گالیکش یانیه دریژوکلینیک  01732242714

 240 نپزشکی گلستام علوه نشگادا نگرگا نطالقانی گرگان ستارکلینیک بیما 01732347722

 241 نپزشکی گلستام علوه نشگادا گنبد عظم گنبداپیامبر ن ستارکلینیک بیما 09038326821

 242 نپزشکی گلستام علوه نشگادا شهرآزاد  معصومهت حضرن ستارکلینیک بیما 09901414300

 243 نپزشکی گلستام علوه نشگادا ترکمنر بند خمینیم مان استارکلینیک بیما 09396719138

 244 نپزشکی گلستام علوه نشگادا قالآق  قالآق جلیل ن آل ستارکلینیک بیما 01734529166

 245 نپزشکی گلستام علوه نشگادا گزر بند گزر بندای شهدن ستارکلینیک بیما 01734365057

 246 نپزشکی گلستام علوه نشگادا یکودکر لمومنینامیرن استارکلینیک بیما 

 247 نپزشکی گیالم علوه نشگادا شتر نپزشکی گیالم علوه نشگاداکلینیک  

 248 نپزشکی گیالم علوه نشگادا  ن رازیستارکلینیک بیما 

 249 نپزشکی گیالم علوه نشگادا  هسپاد ع سجام مااکلنیک  

 250 نپزشکی گیالم علوه نشگادا  زانجانباد کلنیک صابرین بنیا 

 251 نپزشکی گیالم علوه نشگادا  بهمن 22: الیفرن رستاربیما 

 252 نپزشکی گیالم علوه نشگادا  رعطاه مانگادرسکرین: امرکز  

 253 رپزشکی الم علوه نشگادا رال زاده تخصصی هاشمیق فوو کلینیک تخصصی  

 254 رپزشکی الم علوه نشگادا رال جتماعیاکلینیک تامین  07152268753

 255 نپزشکی لرستام علوه نشگادا خرم آباد عشایرای شهدن ستارکلینیک تخصصی بیما 33236401

 256 نپزشکی لرستام علوه نشگادا خرم آباد دیجروله برایت آکلینیک تخصصی  42613740

 257 غهاپزشکی مرم علوه نشگادا غهامر 1لدین طوسی اجه نصیراکلینیک خو 04137221532

 258 غهاپزشکی مرم علوه نشگادا غهامر 2لدین طوسی اجه نصیراکلینیک خو 

 259 غهاپزشکی مرم علوه نشگادا غهامر لمومنینامیرن استارکلینیک بیما 04137230555

 260 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا سچالو سطالقانی چالون ستارکلینیک بیما 35339790

5-34541401  261 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا مسررا مسرد راسجام مان استارکلینیک بیما 

 262 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا ریسا ریسان شهید مصطفویاه یژوکلینیک  52243006

 263 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا دباس آعبا ایخامنه  مماان ستارکلینیک بیما 55222031

 264 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا ریسا رودمیاندری شوآمصطفی ج کلینیک حا 33361700

54670722لیا 26  265 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا ریسا دبادآمحمو ایشهدن ستارتخصصی بیماه مانگادر 

 266 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا ریسا هکوادسوابیرای زشهدن ستارتخصصی بیماه مانگادر 33886271

 267 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا ریسا رجویبا یعزیزج حان ستارتخصصی بیماه مانگادر 44741561

42452955لیا56  268 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا ن کناروفرید خمینی )ره( م مان استارتخصصی بیماه مانگادر 

 269 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا نکا )ع( حسینم مان استارتخصصی بیماه مانگادر 42544811

35652006لیا 08  270 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا تنکابن جاییرشهید ن ستارتخصصی بیماه مانگادر 

34732152لیا55  271 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا نوشهر شهید بهشتین ستارتخصصی بیماه مانگادر 

54237005لیا07  272 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا رنو )ره( خمینیم مان استارتخصصی بیماه مانگادر 

52333212لیا 13  273 رانندزپزشکی مام علوه نشگادا هگلوگا المهاثامن ن ستاربیماتخصصی ه مانگادر 
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 274 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد یسیده یژوکلینیک  

 275 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد تشارکلینیک  

 276 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد دسجام مااکلینیک  

 277 مشهدپزشکی م علوه نشگادا مشهد طالقانین ستاربیما 

 278 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد هسپار کلینیک سیا 

 279 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد داریکلینیک شهر 

 280 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (سالمت جامعت مرکز خدما) لشکر کلینیک 

 281 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (جامع سالمت تمرکز خدما) قبرآب و کلینیک  

 282 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (سالمت جامعت مرکز خدما) کلینیک تن 

 283 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (جامع سالمتت مرکز خدما)بافقی 

 284 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (متجامع سالت مرکز خدما)سیلو 

 285 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (سالمت جامعت مرکز خدما)ی حمدا 

 286 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (جامع سالمتت مرکز خدما)علیم ما، اثامن  

 287 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (سالمت جامعت مرکز خدما)سیدین 

 288 پزشکی مشهدم علوه نشگادا مشهد (سالمت جامعت مرکز خدما)نساختما 

 289 رپزشکی نیشابوم علوه نشگادا رنیشابو بهمن 22کلینیک سرپایی  05143304

 290 رپزشکی نیشابوم علوه نشگادا رنیشابو مخیاه مانگادر 

 291 رپزشکی نیشابوم علوه نشگادا رنیشابو رعطا 

 292 رپزشکی نیشابوم علوه نشگادا رنیشابو علیم ماا 

32533450لی ا 4  293 انپزشکی همدم علوه نشگادا مالیر کلینیک تخصصی فخریه 

33247017لی ا 8  294 انپزشکی همدم علوه نشگادا ندونها ندونها(ره)خمینیم مااکلینیک تخصصی  

38321370لی ا 3  295 انپزشکی همدم علوه نشگادا انهمد (ره)خمینیم مااکلینیک  

32646701لی ا 7  296 انپزشکی همدم علوه نشگادا انهمد تخصصی مهدیهق فوو تخصصی  کلینیک 

 297 انپزشکی همدم علوه نشگادا انهمد تیهآجتماعی اتامین ن ستاربیماه مانگادر 

34244730لی ا 5  298 انپزشکی همدم علوه نشگادا انهمد میداکلینیک  

 299 انپزشکی همدم علوه نشگادا انهمد سینان ستاربیماه مانگادر 

 300 جپزشکی یاسوم علوه نشگادا کهگیلویه هدشتد دسجام مااکلینیک  09174210436

 301 جپزشکی یاسوم علوه نشگادا رانگچسا رانکلینیک شفا گچسا 07431220396

 302 جپزشکی یاسوم علوه نشگادا جیاسو کلینیک شهید مفتح 07433228212

 303 جپزشکی یاسوم علوه نشگادا جیاسو شهید جلیلن ستاربیماه مانگادر 

 304 جپزشکی یاسوم علوه نشگادا هدشتد (خاتم)نس قدیماورژا 

 305 جپزشکی یاسوم علوه نشگادا رانگچسا لفجروا 

36301700لی ا 5  306 دپزشکی یزم علوه نشگادا دیز علیم مااکلینیک  

35267001لی ا 2  307 دپزشکی یزم علوه نشگادا دیز رفشااکلینیک تخصصی  

 308 دپزشکی یزم علوه نشگادا دیز نهنمورکلینیک تخصصی  33123050

 309 دپزشکی یزم علوه نشگادا دیز ربقایی پو کلینیک تخصصی 8113737

 


