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 خرید در زمان شیوع کرونا

 خرید نان
  ویروس کرونا به گرما حساس است و در

دمایی که باعث پخت غذاهای روزمره 
گراد( از بین  درجه سانتی 07شود )حدود  می
روند. بنابراین اگر نگران انتقال آلودگی  می

توانید نان را  پس از پخت نان هستید، می
پس از ورود به منزل گرم کنید)در قابلمه یا در 

 دستگاه مایکروفر، تستر و امثال آن(. 
  دفعات مراجعه به نانوایی را با خرید نان

 بیشتر کم کنید.
  یک پارچه مخصوص نان و پاکیزه با خود به

نانوایی برده و نان را با آن گرفته و درون آن 
 بپیچید. 

  از قرار دادن نان بر روی قفسه های آهنی
 نانوایی خودداری نمایید.

   پس از رسیدن به منزل، ابتدا دستها را با آب
و صابون بشویید و سپس نان را قطعه قطعه 

 نمایید. 

   01009009و  0707،  191های تلفنی    سامانه

 پاسخگوی سؤاالت شما در مورد بیماری کرونا هستند.

 منابع:

 دستورالعمل کشوری مقابله با کرونا

World Health Organization: WHO 

 ضدعفونی سطوح و وسایل

  ،براساس دستورالعمل های وزرات بهداشتت
درمان و آموزش پزشکی کشور برای سطوحی 
که غیرحساس بوده از جمله کف، دیوار، درب 
و... از محلول هیپوکلریت سدیم )وایتتتکتس 

درصد )دو قاشق غذاختوری در  7/1خانگی( 
یک لیتر آب سرد معمولی( استفاده شود. ایتن 

دقیتقته روی  17محلول باید حداقل به مدت
 40سطوح باقی بماند. محلول رقیق شده تتا 

 ساعت قابل استفاده است.
  همچنین برای سطوح حساس از جمله سطوح

محلول گنتدزدا فلزی، سطوح رنگی  از کوچک 
بر پایه الکل استفاده شود. در ایتن راستتتا 

% موجود در بازار استفتاده 90توان از الکل  می
قسمت از این الکل بتا یتک  0کرد ک باید 

قسمت آب مخلوط شده و توسط اسپری و بتا 
 دستمال برای سطوح مورد نظر استفاده گردد.

   تلفن همراه خود را در خارج از خانه از جتیت
)مگر در شرایط اضطتراری(. نکنیدخود خارج 

تلفن همراه خود را ابتدا با دستمال متروتوب 
الکی و سپس با محلول ضدعفونی بر پتایته 

% به صورت کامل ضدعفونی کرده و 07الکل 
روی دستمالی بگذارید. در صورت استفاده از 
قاب محافظ، قاب محافظ را ختارج کترده و 

 هردو را ضدعفونی کنید.

https://www.who.int/
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 اهمیت پیشگیری از کرونا چیست؟
نامیده شده است،  19-این ویروس که در حال حاضر کووید

در ابتدا در شهر ووهان چین ظهور پیدا کرده و اکتنتون بتا 
سریع، کشورهای زیادی از جمله ایتران را انتشار قابلیت 

 درگیر کرده است. 
بنابراین برای مدیریت صحیح این همه گتیتری و ارا ته 
خدمات ایمن و مؤثر، ضروری است نتکتاتتی را جتهتت 

ویتتتروس پیشگیری از ابتال و انتقال بیشتتتر ایتن 
 متذکر شویم.

 
 
 
 

 

 چه نکاتی را در هنگام خرید رعایت کنیم؟
در محیط فروشگاه از ماستک و دستتتکت  

 استفاده کنید.
از وارد شدن به محل های تجمع افراد و جاهای 
شلوغ و نزدیک شدن به تجمع و سایتر افتراد 

 . خودداری کنید

  متر فاصله را با سایر افراد رعایت  1/1حداقل
 .کنید

  در هنگام ایستادن در هر گونه صتفتی اعتم
فاصله خود بتا های   صندوق پرداخت،    ازصف

  دیگران را حفظ کنید.

  بته هیچ وجته بته چشم و صورت ختود دست
 .نتزنید

   در ورودی  تفکیک مواد خریداری شده  را
  به صورت زیر انجام دهید:منزل 

خریدهایی که قووی، بطری و پوش  مناس   -
دارند را مستقیم به حمام برده و بتا متحتلتول 

ثتانتیته  47ضدعفونی کننده یا مایع شوینده 
  بشویید.

میوه ها و سبزیجات را مستقیم درون سینتک  -
بدون ظرف یا تشت منتقل کرده و با یک محلول 

 مناس  یا ماده شوینده بشویید. 
موادی که قابل شستشو نیستند حتماً در جایی  -

ساعت قرار دهید. متوادی  04از منزل به مدت 
مانند گوشت و مرغ؛ شسته و بسته بندی شده و 
 در محلی جداگانه از مواد قبلی منجمد کنید.

  پس از اتمام انتقال، پالستیک ها را در سطتل
 زباله بیرون خانه بیندازید. 

  مکان هایی مانند ظرفشویی و حمام را پس از
 اتمام کار ضدعفونی کنید. 

آیا خرید اینترنتی و دریافت بسته پستی از  
گزارش  91-منطقه ای که در آن کووید

 شده ، بی خطر است؟
بله. احتمال آلوده شدن کاالهای تجاری توسط 
یک شخص آلوده کم است و خطر ابتال به 

می شود  19-ویروسی که باعث ابتال به کووید
از بسته ای که جابجا شده و ارسال شده است و 
در معرض حرارت و شرایط مختلف قرار گرفته 

 است نیز کم است.
 
 

چه مـدت ویـروس بر روی سطوح زنـده 
 ماند؟می

های انجام شده کرونا ویروس ها  وبق بررسی
ممکن است برای چند ساعت تا چند روز 

روی سطوح روز(  9) بروبق مطالعات حدود 
باقی بمانند. این ممکن است در شرایط مختلف 
) به عنوان مثال نوع سطح، دما یا رووبت 

 محیط( متفاوت باشد.
کنید ممکن است سطحی  بنابراین اگر فکر می

آلوده باشد، آن را با مواد ضدعفونی کننده تمیز 
کنید تا ویروس را از بین ببرید و از خود و 

 دیگران محافظت کنید.
 
 
 

 هموون گرامی؛ سالم
این برگه آموزشی دربردارنده  نکککا کی در مکورد 

سکک   پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا  ا
 لطفا ًاین مطالب را بکا دق  مطالعه بفرمایید 

 ،نگرانی به جای 

 باشیم مراقب 


