صورت ابتال به بیامری
عدم حضور در کالس درسی
اشخاصی که به بیامریهای مرسی مبتال هستند و یا عالئم وجود یک
بیامری مرسی در آنها وجود دارد حق ورود به کالس درسی و یا محیط
داخل مدرسه را نخواهند داشت همچنین رشکت آنها در م راسم دیگر
مدرسه ممنوع میباشد .جزئیات این مطلب تذک رات بهداشتی به والدین
ورسپرستان*.

در صورت باال بودن آمار اشخاص بیامر بدلیل ذرات مایعات بیامر کننده
( بعنوان مثال رسما خوردگی یا گریپ  ،ویا شیوع مجدد سارس کووید نوع
 ) ۲توصیه م یشود به موارد زیر داوطلبانه و بدون تذکر توجه کنید:

فاصله را حفظ کنید
فاصله گرفنت خطر ابتال به بیامری را پایین م یآورد
توجه به فاصله گرفنت به میزان یک و نیم مرت با بقیه اف راد شانس ورود
ذرات معلق آلوده را به بدن شام کاهش می دهد.

استفاده از ماسک
زدن ماسک شانس ابتال به بیامری را پایین م یآورد
در محیط های عمومی و فضا های بسته و همچنین در هنگام استفاده از
وسایل نقلیه ی عمومی زدن ماسک خطر ابتال به بیامری را پایین م یآورد.
بخصوص در محیط های شلوغ و یا مدت طوالنی تری که اف راد نزدیک به
یکدیگر بوده و قادر به رعایت فاصله ی یک ونیم مرتی نباشند
* مقرراتی که از طرف منطقه یا استان یا در کل کشور صادر م یشوند ( مانند مقررات راجع به
کرونا) نسبت به نکات ذکر شده در این منت ارجحیت خواهند داشت
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برای محافظت در مقابل بیماری های مسری باید همیشه موارد زیر
در امور بهداشتی رعایت شوند

شست وشوی دستها
دستها را بطور منظم با صابون حدود  ۲۰تا  ۳۰ثانیه بشویید
بطور مثال پس از رسفه یا عطسه ،پس از خروج از وسایل نقلیه عمومی،
قبل از رصف غذا ،پس از رفنت به توالت ،استفاده از ضد عفونی کننده ها
در مواردی که شسنت دست ها مقدور نیست ویا متاس با مایعات بدن بوده
توصیه م یشود .به نکات اشاره شده در مورد شسنت دستها و استفاده از
مواد ضد عفونی کننده توجه داشته باشید.

رسفه و یا عطسه
در صورت رسفه یا عطسه کردن به این نکات بهداشتی توجه کنید
در صورت رسفه یا عطسه کردن از دستامل استفاده کنید ویا آرنج خود را
جلوی دهان یا بینی بگیرید .و از اف راد دیگر حداکرث فاصله بگیرید و حتی
املقدور روی خود برگردانید .دستامل کاغذی های یک بار مرصف را فورا
داخل سطل آشغال بیاندازید.

ورود هوای تازه
حدودا هر  ۲۰دقیقه یکبار پنجرها را باز کنید
ب رای اطمینان از کیفیت هوای محیط داخل و پایین آمدن شانس ابتال
به بیامریهای مرسی تعویض هوای محیط بطور مرتب کامال الزامی
میباشد .کیفیت باالی هوا نقش مهمی در بازدهی ذهنی و همین طور در
جلوگیری از بوهای نامطبوع و نامشخص دارد.
هر چقدر اختالف دمای هوا ی بیرون ودرون محیط باالتر باشد تاثیر
بیشرتی دررسعت تعویض هوا خواهد داشت  .در زمستان باز گذاشنت بین
 ۳تا  ۵دقیقه تاثیر مهمی در تعویض هوا داشته و درصورت گرم بودن هوا
باید ب رای مدت طوالنی تری پنجره ها را باز نگه داشت تا هوا تعویض شود.
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