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 2020-04-01 صالحه واهب واصل  

 « چیست؟ نطینهر »قهدف از

 ممبتالء شده باشیکرونا  روسیو درصورتی که به

و دیگران محافظت نموده خود خود از باید چگونه 

 م؟یکن نهیرا قرنط

 ( ویروس کرونا را جدی بگیریم)

 هدر خان شدن  نهیقرنط ق درستیطر

  کیکه در معرض را  یافرادیعنی   :نهیقرنط

  ،ساختهجدا دیگران از   دارندقرار  ساری رضم

تا دیگران را از مصاب   کند یآنها را محدود م

  .ض حمایت کرده باشدشدن به آن مر

گی مثل ریزش بینی، سرفۀ  زمانی که شما حس میکنید که عالمات سرماخورد  ، صین توصیه کرده اندداکتران و متخص

بعضی ها تهوع  درو  باال ، تبشدیداندردی نفس تنگی، سردردی، جکوتاه مدت،  پی در پی در طه هایسعخشک، 

ی جلوگیری از  باشید. لهذا براشده ونا کروس ویرنود در صد امکان این میرود که مصاب به دارید،  و پیچش روده

 قرنطینه کنید.  و حفظ جان خانواده و اطرافیان تان بر شماست که خود تان را و ساری این مرض مدهش انتشار

 

 چه باید کرد وقتی در حال قرنطینه هستید؟ 

 خواهش کنید که از شما دور باشند.از آنها و که مصاب هستید گوئید بفامیل و خانوادۀ تان را صادقانه   •

 یاماکن عمومسایر  از رفتن به    ونروید  محل کار  و    مکتب، فاکولتهبه  ،  دیبمان  اتاق  یک  روز در  ۱۴برای مدت   •

 .بپرهیزیدو پر ازدحام 

 .ا را فراموش کنیدجشن ها و کنسرت همحافل و  •

 یه مثل سرویس، ترن، تکسی و ترم استفاده نکنید.در خانه بمانید و از وسایط نقلتا حد ممکن  •

 از تماس نزدیک، بوسیدن، در آغوش کشیدن و لمس کردن اعضای خانواده و نزدیکان و دوستان تان بپرهیزید. •

 بپرهیزید.  ین باال قرار دارندکه در سن  تانو مادر    کالن  و حتی پدراگر جوان هستید از مالقات پدر کالن و مادر   •

ی از خانواده  شخص دیگر یدمیشود و اگر بالغ نیست تانمربوط خود  تان حفظ الصحۀ  هستیدگر شخص بالغ ا •

تکش، عینک و مواد ضد عفونی و پوشش استریل بوت میتواند با استفاده از وسایل محافظوی مثل ماسک، دس

 پرستاری کند. در صورتی که خود پرستار باردار نباشد.کرونا شده اید مرض   مصاب به شما کهها از 

 .اش باز شده بتواندین یعنی کلک  شته باشددا مناسب یهوا انیجرامکان که  دیکن برا انتخا گرانیجدا از د اتاق •

باشد. اگر این کار ممکن  ته شکوشش شود که اگر ممکن باشد فرد مصاب به کرونا تشناب و تولت جداگانه دا •

دیگران با اندازۀ دو متر   از حن حویلی در دهلیز و یا ص)تولت( رای رفع حاجت به هنگام رفتن بنبود  باید 

، و بعد از ختم رفع حاجت با دست کش و دستمال مرطوب ضد عفونت اطراف کمبود داشته باشید.فاصله 
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کنید. برای حفظ و ضد عفونی پاک خوب  راتشوی و شیردهن دس  دکمۀ بکس کمود ،ستگیر دروازۀ تشنابد

 دیگران. خود و جان 

ر یک اتاق زندگی میکنید، در همه حاالت دو متر یگر را ندارید با کسانی که داگر امکانات جدا سازی اتاق د •

 فاصله را حفظ کنید.

 .هنگام صرفه و عطسه آرنج تان را پیش دهن تان بگیرید •

 یا )زباله دانی( ثافاتاده میکنید مستقیم به سطل ککردن دهن و بینی تان استف کدستمال و یا کاغذی که برای پا •

نید. و اگر احیاناً دست زدید فوراً با دستمال مرطوب ضد عفونی کش دست نزبیاندازید. هیچ جا را بدون دست 

 هول پاک کنید.و یا الک 

شد وچه از با را جزء عادات روزمرۀ تان گردانید. چه از طریق تابلیت ها گرفتن ویتامین سی، ویتامین دی •

 ت.طریق ترکاری و سبزیجا

و تمام ظروف مورد استفادۀ خود تان   پاک، قاشق و پنجه، بشقاب و گیالس بطور مشترک استفاده نکنید.از روی •

را نشانی کرده جدا بگذارید و از همه خواهش کنید که از آن استفاده نکنند. و شما بعد از استفاده آنرا با ظروف 

 بلکه جداگانه با آب بسیار داغ شست و شو کنید.  دیگر نه

 ه داغ.نیم و یا  بگیرید با آب گرم)شاور( هر روز دوش  •

لباس شویی در ماشین یکجا اعضای فامیل لباس های تان را هر یکروز بعد تبدیل کنید و با لباس های همه  •

 ئید.نشو

 و دست های تان را هر دو ساعت بعد با صابون برای بیست دقیقه شستشو کنید  ناخن های تان را دراز نگذارید •

 ندازید.  ا زباله دانی موده دستمال را بهو با دستمال کاغذی خشک ن

 تا دست تان را نشسته اید به دهن، بینی، گوش و چشم تان تماس نگیرید. •

ا را با برس هنگام دندان شستن کام، اطراف زبان و داخل کومه ه  همچنان  .دندان های تا را بشوئید  ه بارروز س •

 دندان بمالید و خوب آبکش کنید. و بعد برس تان را با آب داغ شست و شو نموده در هوای آزاد بگذارید.

 تکی نمک نوش جان کنید.با آب گرم و یک چ   یا شکر یک گیالس شربت لیمو بدون بوره هر روز •

 پوست کرده از وسط قطع کنید و در عسل بچرخانید و با آب ببلعید.ندانه سیر را هر روز یک د •

بطور  و با غذای گرم اخته کنید بدر سرکۀ سی برای بیست دقیقه قبالً م را یک یا نصف پیاز خاهر زور  •

 ضمیموی نوش جان کنید.

 هرنوع آشامه که باشد فرق نمی کند.. پیش از غذای گرم حتماً یک آشامه یا سوپ داغ نوش جان کنید •

 زعفران تهیه کرده داغ داغ بنوشید.زردچوبۀ تازه و  یا لیتر چای سبز را توأم با زنجبیل تازه وروز دو  •

 ط)شیرگرم( خوب مخلو آب نیمه گرمیالس یک گیک قاشق چای خوری نمک را در هر شب هنگام خواب  •

 بعد بخوابید. و استنشاق کنید و ، غرغره کرده

 هر قدر میتوانید آب گرم بنوشید. •

 کمتر از هشت ساعت نخوابید. و وقت خواب و استراحت تان را جدی بگیرید •

 . هدیل کنید. اما روی کش و روی جایی تان را هر روزتبیکبار  هفته  ای خواب تان راجپوش  •

آن  . طلب کنیدکمک  گرانیاز دت، و هر سودای دیگر مورد ضرورت ، ادویه جامواد غذائی  دیخر یبرا •

و بعد دور بروند دیگران مواد مورد ضرورت شما را خریداری کرده در عقب دروازۀ شما بگذارند  طوری که  

یا   خانهرون آمده سودای خریداری شده را به داخل و شما وقتی دروازه را باز میکنید با دستکش و پوز بند بی

 ق تان انتقال میدهید. و در را می بندید.اتا

 به زندگی نظر کنید بتنگرش مث کی نموده، با یخوددارۀ تان روال معمول روزمرحد ممکن از تا  •

های التکس و دستکش    اییکتر، دستمال مرطوب ضد ب(یا تیشو  )تیمپو  کبارمصرفیی کاغذی  هادستمال  داشتن   •

 پنداشته میشود.شما از ضروریات حتمی یکبار مصرف 
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تمال های مرطوب ضد عفونی آنرا با دس  ، آیپد و موس،  بعد از استفاده از کمپیوتر، تیلفون و لپ تاپ و یا تبلیت •

 تمیز کنید.

که با فرد   ی ا . زبالهدیکن پاک کاری بار مصرف  کیفاده از دستکش با است سطوح مختلف خانه را هروز همه •

در  زدهگره خوب  قرار داده یک یپالست خریطۀ کیدر  دیاست با در تماس و با شما که مصاب هستید مصاب

 جابجا کنید. یگرید یک خریطۀ

و یا از طریق معقد گرمای )زیر زبان(  یا از طریق دهن  ترمامیتر و یا تب سنج با خود داشته باشید و همه روزه   •

اگر ترمامیتر تان برای گوش است میتوانید از طریق گوش گرمی بدن تان را تحت کنترول   بدن را کنترول کنید.

 داشته باشید.

 ۀ تانخانواد گرید  یبا اعضاکرونا  مریضیدر مورد را به خود راه ندهید. و تشویش به هیچ وجه اظطراب  •

 گردد. یکاهش اضطراب م سبب بیشتر مرض. درک دیصحبت کن

 ، نرمشرقص. دیورزش کنهای ورزشی در داخل خانه  با دیدن و پیروی کردن ویدیو از طریق تیلویزیون •

یسکل ، ریسمان امثالً ب، یخانگ  سپورتی زاتیاستفاده از تجه ایخلوت خانه  اطیدر ح یرو ادهی، پوگای، بدن

   .تاس یو افسردگ تشویش یشده برا ثابتدرمان  کی شما میدانید که سپورت.  و امثال آن آزاد حرکاتبازی، 

 .دیرفتار کن دیآنها وقت ندار یکه معموالً برا ییاز کارها یانجام بعض یبرا یفرصتبه عنوان  نهیبا قرنط •

 هموطنان عزیز!

خ میدهد  در آن احساس تنهایی و بی کسی را برداشت نکنید. هرواقعۀ که در زندگی ما ر قرنطینه  شدن را منفی نبینید و

حتماً حکمتی در آن نهفته است. بیائید این دورۀ کوتاه قرنطینه با احساس پاک انسانی بپذیریم تا باشد که از زندان قرنطینۀ 

 ان باشیم هم خود ما و هم اعضای خانواده و دوستان و عزیزان ما مرگ در ام
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