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 مقدمه

( و بخش WHO) یشده توسط سازمان بهداشت جهان هیته یها هی، بر اساس توص ییبخشنامه ارائه اطالعات و راهنما نیهدف از ا .1

انجام  دیاست که با یاطیملل ، در مورد اقدامات احت( ، سازمان DHMOSH) یو بهداشت شغل یمنیبهداشت و درمان و ا تیریمد

 coronavirus ریاخ وعی( به دنبال شIMO) یانوردیدر یالملل نیدر سازمان ب لساتشرکت کننده در ج ندگانیخطر نماتا  شود

 . دی( را به حداقل برسانnCoV-2019) دیجد

 نهیزم

هشدار داده شد. پس  نیچ یدر شهر ووهان ، استان هوب هیذات الر یماریمورد از ب نیبه چند WHO،  2019دسامبر سال  31در  .2

 ییشناسا روسیو کرونا یها روسیرا در خانواده و یدیجد روسیکردند که و دییتأ ینی، مقامات چ 2020سال  هیژانو 7از آن ، در 

 "nCoV-2019"به طور موقت  دیجد روسیو نیاست. ا MERSو  SARS رینظ ییها روسیو و یکرده اند ، که شامل سرماخوردگ

 شد. ینامگذار

3. WHO را  دیجد روسیدر مورد و یکرده است تا به سرعت دانش علم یهمکار ی، دولت ها و کارشناسان جهان ینیبا مقامات چ

 وعیش نیا وعیاز ش یریحفظ سالمت و جلوگ یدر مورد اقدامات برا ییکرده و مشاوره ها یابیآن را رد روسیو و وعیگسترش داده ، ش

 ارائه دهد.

اطالعات در مورد اوضاع  نیاست. آخر یاست ، که همه آنها منف دهیرس انیتست در انگلستان به پا 130، در مجموع  هیژانو 29از  .4

coronavirus-novel-https://www.gov.uk/guidance/wuhan-کرد:  افتیدر ریتوان در آدرس ز یدر انگلستان را م

public-the-for-inform 

 یبهداشت عموم یاضطراریک ( nCoV-2019) دیجد روسیو کرونا وعیاعالم کرد که ش WHO،  2020سال  هیژانو 30در  .5

 دهد. یم لی( را تشکPHEIC) یالملل نیب ینگران

 عالئم

تواند  ی، عفونت م دتریاست. در موارد شد ینفس و مشکالت تنفس ی، تب ، سرفه ، تنگ یعفونت شامل عالئم تنفس عیعالئم شا. 6

نهفتگی مرگ شود. عفونت از انسان به انسان ممکن است در دوره  یو حت هیکل یی، نارسا یتنفس دی، سندرم حاد شد هیباعث ذات الر

شده ، افراد  فیضع یمنیا ستمیس یتواند در افراد دارا یم روسیوا ند( رخ دهد. کوروننشان ده یماریبافراد عالئم  نکهی)قبل از ا

 شود. دتریباعث عالئم شد هیمزمن ر یماری، سرطان و ب ابتیمدت مانند د یطوالن یماریب یمسن و افراد دارا
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 خطرات

است. با توجه به تحرکات  یالملل نیو ب یحمل و نقل داخل یدر شهر ووهان سرچشمه گرفته است ، که قطب اصل یفعل وعیش. 7

مناطق و  ریهمچنان در سا دیشده جد دییکه موارد تأ ستیتعجب ن یو انتقال مشاهده شده از انسان به انسان ، جا تیگسترده جمع

 . کشورها ظاهر شوند

 رانهیشگیاقدامات پ

در خانه  دیروز گذشته از ووهان برگشته اند با 14که در  یکرده است کسان هیتوص سی( در انگلNHS) یبهداشت مل سیسرو. 8

آنفوالنزا همراه هستند. از آنها خواسته  یها روسیو گریها با د روسیو نیکنند ، همانطور که ا یخوددار گریبمانند و از تماس با افراد د

 به شهر خبر دهند.  رشانیتا از سفر اخ رندیبگ ستما NHS 111شود تا با  یم

 شوند. ینصب م IMOکننده دست الکل در محل  یونضد عف .9

 یکند که اقدامات برا یم هیتوص WHOوجود دارد ،  دیجد coronavirusکه در حال حاضر در مورد  یبا توجه به اطالعات. 10

 انجام شود. یالملل نیب کیدر مورد تراف یضرور ریغ یها تیبدون محدود یماریب نیا رودو ای خروجمحدود کردن خطر 

 .( ، سازمان مللDHMOSH) یو بهداشت شغل یمنیبهداشت و درمان و ا تیریمشاوره از بخش مد

حاد  یانتقال عفونتها یکاهش خطر کل یرا برا یاصول اساس تا میکن یادآوری یمحتاطانه است که به مردم و کارکنان بهداشت .11

 کند: یم هی( توصnCoV-2019) جدید روسیوکرونا را درمورد  ریز یدیکل رانهیشگیاقدامات پ DHMOSHکاهش دهند.  یتنفس

 :دیقدم بردار یتنفس یزا یماریبا عوامل ب یماریاز ابتال به ب یریجلوگ یبرا .1

 .دیکن ی، خوددار رنج می برندمانند تب ، سرفه و مشکل در تنفس  یحاد تنفس یکه از عفونت ها یبا افراد کنزدی تماس از •

 .دیآنها را انجام ده طیمح ای ماریبا افراد ب میمکرر دست ، بخصوص بعد از تماس مستق شستشوی •

 را انجام دهند: یتنفس یاقدامات بهداشت دیدارند با یکه عالئم عفونت حاد تنفس افرادی •

o دیحفظ کن گرانیفاصله خود را از د. 

o  بپوشانیدمصرف  کباریدستمال کاغذی خود را با  ینیعطسه ، دهان و ب ایهنگام سرفه. 

o دیاستفاده کن ،بعد از استفاده دستمال کاغذیدفع  یمخزن زباله برا نیکتریاز نزد. 

o به عنوان مثال شستن دست با آب و صابون  دیو مواد آلوده ، بهداشت دست را انجام ده ایو اش یبعد از تماس با ترشحات تنفس(

 کننده(. یضد عفون مواد ای یالکل با مواد، مالش دست  یکروبیضد م

 .دیکن یریمرده جلوگ ایزنده  حیوانات اهلی و وحشیو محافظت نشده با  کنزدی تماس از •

 می، از تماس مستق دنکن یرا تجربه م روسیو که در حال حاضر موارد ابتال به کرونا یزنده در مناطق یاز بازارها دبازدی هنگام •

 .دیکن یخوددار واناتیزنده و سطوح در تماس با ح واناتیمحافظت نشده با ح



 یپخته ، طبق روالها یمتقابل با غذاها یاز آلودگ یریجلوگ یاجتناب شود. برا دیپخته نشده با ایخام  یوانحی محصوالت مصرف از •

 انجام شود. اطیبا احت دیبا یوانیح یاندام ها ای ری، گوشت خام ، ش ییمواد غذا یمنیخوب ا

 یماریممکن است در معرض خطر ابتال به ب یاساس یبهداشت طیشرا یاز آن است که افراد مسن و افراد دارا یحاک هاولی اطالعات •

 .رندیقرار بگ روسیو نیاز ا یناش دیشد

 .دیو بعد از ترک توجه کن افتهی وعیخود در طول سفر به مناطق ش یبه سالمت . 2

 دیداشته باش ادی. به دیرا انجام ده یپزشک ی، فوراً مراقبت ها دیسرفه کرد اینفس  یمانند تنگ یعالئم تنفس ایاگر شروع به تب  •

 .دیخود به اشتراک بگذار یخود را با ارائه دهنده خدمات بهداشت یکه سابقه سفر قبل

 .دیخود مطلع شو تیز وضعا یتلفن به درمانگاه پزشک قیتا قبل از حضور در آنجا ، از طر دیتمام تالش خود را کن دبای شما •

 .دیبه روز باش یبهداشت محل هیقبل و در طول سفر با توص .3

 یکه دارا ییدر کشورها یتجار ای یمسافرت تیکند از اعمال هرگونه محدود یم هیتوص WHOکه  یهمه مسافران ، در حال یبرا

 یرا برا یبهداشت یسفر و اقدامات غربالگر یها تیمحدود یممکن است اجرا یکه مقامات محل دیهستند ، آگاه باش کرونا ویروس

وزارت بهداشت ،  ای یقبل از سفر خود با سفارت کشور ، کنسولگر دیپرسنل با هیکنند. کل آغازاز کشور  یخروج ای یمسافران ورود

اتخاذ شده توسط  یاز اقدامات غربالگر دیبا نیمطلع شوند. شما همچن یبهداشت محل یها هیکرده و از توص یکشور مقصد را بررس

 .دیکن یرویپ یمقامات محل

( 4012، بال عقب )شماره  5احساس ناخوشی کردید ، می توانید با خدمات بهداشتی و بهزیستی در طبقه  IMOاگر در محل  .12

 برای هر نوع کمک فوری که نیاز دارید تماس بگیرید.

 موجود است ییراهنما

13. DHMOSH دهد یخود ارائه م تیمنظم را در وب سا یها یبه روزرسان: 

information-health-https://hr.un.org/page/travel 

14. WHO اطالعات توسط نیکند. ا یمشاوره م یالملل نیسفر و سالمت ب نهیدر زم WHO قرار  یو به روزرسان یمورد بررس اًمرتب

 :است یقابل دسترس ریو در آدرس ز ردیگ یم

www.who.int/ith/updates 

 :دیکن دایپ زین ریدر موارد ز دیتوان یرا م یاطالعات اضاف

https://news.un.org/en/story/2020/01/1056031 

/https://www.who.int/ith/other_health_risks/en 

 

 :باشد دیممکن است مف زین ریانتشارات ذکر شده در ز .15
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 WHO یبهداشت جهان یالملل نیب مقررات

 یحمل و نقل بهداشت یبرا WHO یراهنما


