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  ايپیوست رسانه

  م)سو(ویرایش 

  زنمیم_ماسک_من# یمل شیپو

  

  (هشتگ) :يمحور پیام 

  زنمیم_ماسک_من#

  

  :اهداف

  19دیکوو يماریاز ب يریشگیپ یو عموم ينکات بهداشت فرد تیعاارتقاي ر

  هاي عمومی در مکان(افراد بزرگتر از دو سال) از ماسک یاستفاده همگان جیترو

  در کشور 19دیکوويماریب وعیش کاهش

  

  :یاتیعمل هدف

  یعموم يدرصد افراد جامعه از  انواع ماسک در زمان حضور در مکانها 95استفاده

  

  : شیپو گستره

  کشور سراسرعموم شهروندان 

  

  :یزمان بازه

  1399تابستان

  

  منتخب: يها رسانه

  رانیا یاسالم يجمهور يمایسازمان صدا و س ییویو راد یونیزیتلو يشبکه ها- 

  یرسم يها يرگزارخب- 

یو استان یبا گستره انتشار مل يو روزنامه ها طبوعاتم- 

و مجاز برخط یرسم یاطالع رسان يهاگاهیپا- 

  منتخب یو خارج یداخل يرسانها امیپ يکانال ها و صفحات مجاز- 

  

  :/ ارزشیابی یابیارز

  یهفتگ

  

  :يمجر

  یزش پزشکوزارت بهداشت، درمان و آمو یو اطالع رسان یروابط عموم مرکز
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  :دهیچک

 دیـ تول ،یکـ یگراف يو پوسـترها  هاامیپ یطراح ،یو اجتماع یفرهنگ ،یآموزش يهاتیبا فعال یمل شیپو نیا

و انتشـار   یونیزیتلو يهاسیرنویو ز زرهایتهاي صوتی و تصویري پروژههشداردهنده، يهاامیپ دیگزارش، تول

جـاد یا ن،یـی تـالش دارد بـا تب   يمجـاز يو فضـا  هـا  يخبرگـزار  ما،یخصـوص در صداوسـ  ها بهآن در رسانه

 يمـار یب يریـ همه گکنترل  ياز ماسک برا یاستفاده همگان ،يو فرهنگساز یو اقناع افکار عموم تیحساس

  کند.  جیرا ترو 19دیکوو

  

  :مقدمه

و ورود بـه فـاز    رانیـ در ا 19دیـ کوو يمـار یب یدمیـ و اپ انیـ طغفصـل اول  تیریدر مـد  ینسب قیاز توف بعد

 يعـاد  یبـا نـوع   ایـن مهـم   هوشمند نام گرفت،  يمشاغل، صنوف و اماکن که مرحله فاصله گذار ییشابازگ

 یموضـوع  د،یـ در مناطق مختلف کشور روبرو گرد یو عموم يو کاهش مراعات بهداشت فرد طیشرا يپندار

 ازقال آن عمال االنت عیاالنتشار و سر عیسر تیمذکور و ماه يماریو حذف ب با توجه به عدم مهار عتایکه طب

شـدن نمـودار    يدر جامعه و صـعود  روسیو دیبازتول بیضر یجیتدر شیخردادماه خود را بصورت افزا انهیم

 ،یاشغال نیمتحده، فلسط االتیاز جمله ا گرید امعاز جو ياریروند در بس نیروزانه  نشان داد. ا يموارد ابتال

 ییاروپـا  يکشورها یدر برخ کهیده شد، در حالبه وضوح مشاه زین ییاروپا يکشورها یلوکزامبورگ و برخ

  . ه استدیبصورت معنا دار مشاهده نگرد بازگشتی نیچنتاکنون ایآس یو جنوب شرق

  

ـ انتقـال و  يبـرا  یاصل ریاز آن است که دو مس یموجود کماکان حاک اطالعات ـ کوو روسی  19-دی

  وجود دارد:

  

  تماس  -

    و هوا  یتنفس قطرات-

کـه در تمـاس    یعطسـه کنـد و  شخصـ    ایکه فرد آلوده صحبت، سرفه  شودیم جادیا یزمان یتنفس قطرات

  خواهد بود. یعفون یبا فرد آلوده باشد در معرض قطرات تنفس کینزد

 ن،ی. بنابراندیفرود آ ماند،یآن زنده م يبر رو روسیکه و یسطوح يقطرات ممکن است بر رو نیا نیهمچن

  باشند.  روسیانتقال و ریمس توانندیمقطرات آلوده  یاو سطوح تماس با فرد آلوده  ایاش

کمااینکه بویژه در مکان هاي سربسته و بدون تهویه مناسب ویروس ممکن است ساعاتی در هواي این مکان 

  نیز مکان معلق بماند.  ها

  

  کرونا روسیو ناقالن

انتقـال  موجود شواهد و رده ارائه ک  19-دیکوو روسیمربوط به انتقال و ییهاگزارش یبهداشت جهان سازمان

حکایـت  19-دیـ از بروز عالمت و افراد بدون عالمت اما آلوده به کوو شیپ يعالمت، افراد دارا ياز افراد دارا

  دارد. 

 يتوسـط مـوارد دارا   شـتر یافراد و البته ب نیاز همه ا ،يماریب نیکه ا دهدیموجود نشان م شواهدهمچنین 

  .شودیعالمت، منتقل م

  



3

 توانـد ی، اما مدرنظر گرفته شده استروز  7تا  5نیطور متوسط ببه  19-دیکوو يکمون برا اییگنهفت دوره

افـراد آلـوده    نـد، یگویدوره، که به آن دوره قبل از عالمت داشتن هم مـ  نید. در اطوالنی شوروز هم  14تا 

دشـوار بـه    اریافراد بسـ  نیا یشناسایکهیمنتقل کنند در حالنیز گرانیرا به د روسیناقل بوده و و توانندیم

روز از مواجهـه بـا    3تـا   1افـراد پـس از    یبرخ یتست مولکول ستیحاک یپژوهش يها افتهی. رسد  ینظر م

  تواند مثبت باشد. یو قبل از بروز عالئم، م 19-دیکوو روسیو

روز عالئـم منتقـل   قبـل از بـ  حتـی  را  روسیامکان وجود دارد که افراد آلوده به کرونا بتوانند و نیا ن،یبنابرا

سـطح  اشیاء یا لمس  قیاز طر اییقطرات تنفس قیاز طر زیندارد ن یکه عالمت ياز فرد روسیکنند. انتقال و

  صورت خواهد گرفت. روسیآلوده به و

  

  از ماسک یاستفاده همگان تیاهم

ا بـا آب و  هـ شستن مکرر دست قیها از طربهداشت دست ؛از ابتال به کرونا يریشگیپاصلی يکماکان راهها

 یکـ یزیف يگـذار فاصـله  ،یالکلـ  هیـ کننده بـا پا  یضدعفون يهاها با محلولکردن دست یضدعفون ایصابون 

- انواع ماسک ساده پارچه ملبسته) و استفاده از ماسک (شا يباز و دومتر در فضا يمتر در فضا کی(حداقل 

  )  خواهد بود.یماسک جراح ایيا

بـدون  بـا اسـپري الکلـی و     فقطگند زدایی / ضد عفونی سطوح/ دستها ترویج رفتار اشتباه جهت پرهیز از 

مـوارد رذیـل   ، بدون استفاده از حرکات سایشیت و تمیز کاري سطوح فبه هم و یا نظاسایش دستها

  :توصیه می شود

زمـان   .اثر بخش اسـت  ،رعایت بهداشت دست در کنار عواملی نظیر زمان و نحوه رعایت بهداشت دست–1

ثانیه 20حداقل به مدت و ضد عفونی با محلولهاي الکلی  ثانیه 30حداقل ستشو با آب و صابون الزامی ش

  می باشد. 

  بسیار ضروري است. در حین شستشو مالش /سایش دستها به هم توجه به انجام   –2

  

عفـونی  بـراي ضـد   نیز آنها عالوه بر نحوه مصرف مواد فوق، غلظت مواد ضد عفونی کننده و زمان تماس -3

  ت به سزایی برخوردار است. می، از اهمفید و اثر بخش سطوح از عوامل باقیمانده

 یبرخـ  وعیشـ  توانـد یاست کـه مـ   رانهیشگیاز اقدامات مهم پ یکیمرحله  نیاز ماسک در ا یاستفاده همگان

 نیتـام  يبـرا یی. استفاده از ماسک به تنهـا دیرا محدود نما 19-دیاز جمله کوو یتنفس یروسیو يهايماریب

آن اتخاذ شود، لکن مطالعات انجام  اردر کن دیبا زیاقدامات ن ریو سا ستین یاز محافظت، کاف یسطح مناسب

 دیـ درصـد از مـوارد جد   95تـا   داتیتمه ریدرصد و در کنار سا 40استفاده از ماسک حداقل  ستیشده حاک

از  تیـ از جمع یمـ یدهد اگر تنهـا ن  یمنشان  نیمحقق يخواهد کاست چنانکه برآوردها يماریب نیابتال به ا

شـده و جامعـه از    کیـ نزد کیـ کمتر از  یو حت کیبه  روسیو دیولتنرخ باز يبزود ند،یماسک استفاده نما

  . شودیم کینزد يماریمهار بکنترل و به  جیبتدر یخارج شده و حت یدمیاپ تیوضع

که استفاده از ماسـک   دهدینشان م یانسان يهاروسیوآنفلوآنزا و کرونا هشب يهايماریبمربوط به مطالعات

 یو آلـودگ  گریفرد آلوده به شخص د کیاز  یاز انتشار قطرات عفون تواندیساده م ياپارچه يهاماسک یحت

  کند. يریجلوگ يادیقطرات تا حد ز نیتوسط ا طیمح یاحتمال

 دیـ مف رانهیشگیپ یبه عنوان اقدامتواندمیزیدر خانه ن ماریاز ماسک توسط افراد سالم در تماس با ب استفاده

  باشد.
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  !  ستین یالزم است اما کاف ماسک

و  هابهداشت دست تیمانند رعا یاقدامات اساس ریگرفتن سا دهیدر سطح جامعه اگر با ناد از ماسک استفاده

کـاذب شـود قاعـدتا     تیـ احسـاس امن  جادیباعث ا ،يرضروریاز حضور در تجمعات غ زیو پره یکیزیفاصله ف

  نخواهد داشت. ومارا لز يماریب وعیاز انتقال و ش يریشگیو مورد انتظار در پ نهیبه یربخشاث

  

  استفاده از ماسک یبهداشت يها هیتوص تطور

 رییـ آن مطرح شد که به مرور تغ نهیدر زم یدر جهان، مباحث مختلف دیجد يکرونا روسیو وعیش يابتدا از

ـ   نیست.یبیاز جمله طبابت و سالمت موضوع غر یموضوع در حوزه علوم تجرب نیا ،کرد دایپ  یدانـش تجرب

  است.  یقبل یعلم يهاهها و انگارو تحول مکرر گزاره رییحاصل انباشت تجارب و البته ابطال و تغ

 و دانش بشر پس از گذشـت چنـد   شودیمحسوب م دینوپد يماریب کیاز آن  یناش يماریکرونا و ب روسیو

 ،يریشـگ یپ يبـرا  یراهکار موثر و قطعـ بع اهد و مستندات موجود هنوز نتوانسته بوده و البته شو ریمتغ ،ماه

 هیتوصـ  ایـ برآوردهـا   هـا، ینـ یب شیپ یعلت برخ هندهنشان د نیکند و هم دایدرمان و مقابله با آن دست پ

تر  تیاهمکم  ایمهمتر  تر،نییپا ایباالتر  تیدر اولو اینادرست  ،دیجد يهاافتهیبا  دیاست که امروز شا ییها

  به نظر برسد.  يماریب نیاز آغاز راه مقابله با ا

 يهاها و ماهاز کشورها در هفته ياریبس ریواگ يهايماریب تیریبهداشت و مراکز مد یچنانکه سازمان جهان

کادر درمـان و   يگوناگون اعالم کردند که استفاده از ماسک فقط برا لیبه دال روسیو نینخست مواجهه با ا

بـه   توصـیه اي  ،يعـاد  تیـ افـراد جامعـه و جمع   ریسـا به و  شودیم هیمعرض خطر و پرخطر توص افراد در

اسـتفاده از ماسـک    سـت یو شواهد فـراهم آمـده امـا حاک    اتیامروز و تجرب طیشرااستفاده از ماسک ندارند.

 يثرو امکـان تحقـق حـداک    تیـ که موضوع در خانه ماندن محور ییدر مرحله بازگشا ژهیبو یبصورت همگان

  .ددار ریاجتناب ناپذ یو ضرورت تیاهم یو عموم ينکات بهداشت فرد ریسا تیگذشته را ندارد در کنار رعا

هـا خواسـته انـد    از دولـت  یسالمت از جمله سازمان بهداشت جهـان  یالملل نیو موسسات ب یقاتیتحق مراکز

کنند و همـه   نیتدو یعموم ياهاستفاده از ماسک در مکان يشهروندان خود برا قیتشو يبرا یبرنامه مدون

کرونا ممانعت کند و بـه   روسیو راز انتقال و انتشا تواندیم لهیوس نیا رایاز ماسک استفاده کنند ز دیمردم با

  . نجامدیب 19دیکوو يماریکنترل و مهار ب

هم  یقطع يدارو ایواکسن  يرفته است و البته به زود نیشده و نه از ب فیکرونا نه ضع روسیوگفتنی است 

 یکه از خانه خارج م يهر فرد ،یو عموم ينکات بهداشت فرد ریاست در کنار سا ينخواهد داشت لذا ضرور

  شود، ماسک بزند.

 نیشـتر یماسـک داشـته باشـد امـا ب     دیـ با دیآیم رونیاز خانه ب یشده که هر کس دیتاکبارها در این راستا 

 یبـه درسـت   یکـ یزیف ياست که فاصله گذار ییهاسربسته و مکان يضرورت استفاده از ماسک در مکان ها

  نخواهد بود.  تیقابل رعا

  

  ماسک: انواع

  یو خانگ ياپارچه يهاماسک- 

یجراح يهاماسک- 

ـ N95 ،N99ایـ راتوریرسپ يهاماسک-   N99)یـا   P3( یـا  FFP3و N95)یـا   P2( یـا  FFP2ای

(سوپاپ دار و بدون سوپاپ) 
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  موثر است یو خانگ يپارچه ا ماسک

 راتوریو اسـتاندارد رسـپ   هیـ ، سـه ال N95يهـا از ماسـک ستین ازیندارند لزوما  دیسالمت تاکنظرانصاحب

در نظـر داشـت    دیـ با نیساده  هم استفاده کرد. همچنـ  يپارچه ا ياز ماسکها توانیم یاستفاده شود و حت

 تیـ اسـتفاده از آن در جمع سـت و  ایکادر درمان و در مراکز درمان ياستفاده از ماسک سوپاپ دار صرفا برا

  شود.  نیریبه سا ماریاز فرد ب روسیتواند موجب انتقال و یم یو خارج از مراکز درمان يعاد

قابـل شستشـو و قابـل     یحتـ  يهاماسک ،ساده يهابا روشبا کمترین هزینه توانندیراهبرد همه م نیا در

  استفاده مکرر داشته باشند.

کرونـا و کمبـود    روسیـ و وعیشـ  ییابتدا يروزها طیشرا گریو د افتهیشیماسک در کشور افزا دیتول هرچند

از ابـتال بـه    يریشـگ یپ يبـرا  توانـد یمـ  یساده خـانگ  يهااما استفاده از ماسک ست،یماسک مطرح ن ینسب

  و البته فشار مالی مضاعفی به خانوار تحمیل نکند.  کرونا موثر باشد روسیو

از ماسـک   یعمـوم  يهاکه افراد در مکان دنکنیم هیتوص ریرواگیغيهايماریاز ب يریشگیکنترل و پ کزامر

 ستیممکن ن یبخوب یکیزیفاصله ف تیکه رعا ییهاطیدر مح ياپارچه يهااستفاده کنند. استفاده از پوشش

انتشـار   (ماسـک) يا. پوشـش پارچـه  دشـو یه مـ یتوص یحمل و نقل عموم لیها، مترو و وسامانند فروشگاه

يماریکه فاقد عالئم ب 19دیاز افراد مبتال به کوو روسیاز انتقال و يادیکند و تا حد ز یمرا آهسته  روسیو

  کند. يریهستند، به افراد سالم جلوگ يماریعالئم ب يدارا ای

از انتقال قطـرات   يبه طور موثر تواندیم یشمیپارچه ابر یا الیه  یعیطب شمیبا ابر ياز پارچه پنبه ا یبیترک

 یکیبـه عنـوان مـانع مکـان     توانندیمنیز محکم بافته شده مانند کتان  يهاکند. پارچه يریجلوگ یتنفس زیر

  الیه )  3( ذرات عمل کنند. يبرا

 يو مصنوعات مختلف) برا شمیها (پنبه، ابرو مخلوط کردن پارچه هیکه چند ال اندافتهیدر محققانهمچنین 

  کردن ذرات موثرتر است. لتریف

هـاي  هاي تبلیغـاتی نیـز در قالـب ماسـک    استفاده در ملحفه یک بار مصرف و ساك پارچه بدون بافت مورد

  خوبی ایجاد خواهند کرد. بسیار الیه سطح ایمنی  4یا  3خانگی 

  

  :دیبا یخانگ ياپارچه ماسک درعین حال 

  نشود. يبپوشاند و مانع تنفس عاد یصورت بخوب يچانه و پهلو ریو دهان را تا ز ینیب- 

و چشم  ینیدهان و ب یآنکه سبب آلودگ یو برداشتن باشند ب پوشیدن قابل  یبراحت کش ایبند  با- 

شود.

) باشد.هی(سه الهیالندچ- 

شکل قابل شستن و خشک کردن باشد. رییو تغ بیآس بدون- 

بـه   ازیـ شسـته شـوند و ن   ییلباسشـو  نیدر ماشـ  ایـ ندهیبا مواد شـو  می توانندياپارچه يهاماسکتوجه: 

رند.ندا یعفونضد

  

  زنمیم_ماسک_من# یمل شیپو

تـا  و ندارد و تنها راه مقابله با آن در حال حاضر  یقطع يواکسن و دارو چیکه ه یروسیو مقابله با و مواجهه

و استفاده از ماسک  یبهداشت يهاپروتکل يو جد قیدق تیها به طول انجامد، رعاماه دیکه شا ياطالع ثانو

مصـوبات   يدر راستا  یو آموزش پزشک انراستا  وزارت بهداشت، درم نیاست. در ا یکیزیف يو فاصله گذار
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هدفمند و  یاطالع رسان يبرا يمحترم جمهور سیرئمقام معظم رهبري و دیمقابله با کرونا و تاک یستاد مل

و  یگروهـ  يرسانه هـا  ،یرسانه مل يبا همکار یرابطه و جلب مشارکت اجتماع نیدر ا يو فرهنگساز عیوس

از ماسـک بـا    یاسـتفاده همگـان   شیپـو  يانداز همبادرت به را رماهیاز هفتم ت یو مردم یدولت يهانهاد ریسا

مـداوم مشـارکت    ينمـوده اسـت و البتـه در صـورت ارتقـا      زنمیـ م_ماسک_من#و هشتگ  يشعار محور

 یآت يهاهفته ها و ماه روند، در نیو تداوم ا گرانیدر استفاده از ماسک و مراقبت از ماسک زدن د یاجتماع

  را داشت. 19دیابتال و فوت به کوو مواردریچشمگحتی مجدد و انتظار کاهش توانیم

  

  شدن استفاده از ماسک ياجبار

 تیشدن استفاده از ماسـک و اعمـال محـدود    يموضوع اجبار ،از ماسک یاستفاده همگان یمل شیپو یپ در

در دسـتور  نیز را ندارند  یعموم يهادر مکان الزم در استفاده از ماسک یهمراه لیکه به هردل يافراد يبرا

 ،یهمگـان  شیپـو  نیـ ا دخوردنیروز پس از کل هشتو  رماهیت 15خیقرار گرفته و از تار تیحاکمدولت کار 

ملزم به اسـتفاده از   کردند،یاز ماسک استفاده نم لیکه به هر دل يافراد ظاهرا سالم و افراد یهمه افراد، حت

  .شدندماسک

تجمع از  يهاو محل یعموم يهامقابله با کرونا، استفاده از ماسک در همه مکان یه ستاد ملاساس مصوب بر

  شده است. ياجبار 99ماه  ریت 15

مکـان   کیـ وارد  خواهـد یکـه مـ   یهر فرد وقتـ  ریت 15: از تاکید کردرابطه  نیدر ا يجمهور سییرکهچنان

کـه   یکه اعالم شد بـه کسـ   ییهاهمه مکان در دیاست و نبا یماسک الزام دنیشود، پوش یجمع دهیسرپوش

  خدمت داده شود. ست،یماسک ن يدارا

ماسک داشته باشـند و   دیکنند، با تیرا رعا يفاصله گذار دیکرد: مردم در زمان حضور در جامعه با انیب يو

نرونـد؛  در اجتماعـات بـزرگ    نیـ و با ماسک با افراد مواجه شوند؛ عـالوه بـر ا   میرا مراعات کن هافاصله دیبا

  .کندیم جادیا يحضور در اجتماعات بزرگ گرفتار

بزننـد و   بتیغ دیبا د،یآیشلوغ بدون ماسک م يااظهار کرد: اگر کارمند در اداره نهیزم نیدر ا یروحاندکتر 

هـا،  شبه دولت است مثل بانک ایکه متعلق به دولت  ییو جاها یاو را برگردانند، الاقل نسبت به ادارات دولت

اجازه داده شـود کـه    دیشود. نبا یالزام ماتتا خد مییایالزام شود و قدم به قدم جلو ب دیبا نهایا ها،يشهردار

د ناست که افراد ماسک بزن نیدر مترو مردم بدون ماسک وارد شوند و ارائه خدمت مترو و اتوبوس منوط به ا

مقطـع عبـور    نیـ از ا میند تا بتـوان ها کمک کنو دادستان هییخود قوه قضا نیو همچن هییو ضابطان قوه قضا

 نیـ بدون ماسک در ا يو اصناف آنها مسئول هستند؛ آنها اجازه ندهند فرد هاهیهم که اتحاد ییجاها م؛یکن

  مراکز حضور داشته باشد.

  

    :استفاده از ماسک يدهایو نبا دهایبا

  ، و ماسک دیگران آلوده يهاعدم استفاده از ماسک- 

،ینیب ریز از قرار داردن ماسک زیپره- 

شل و گشاد، يهاعدم استفاده از ماسک- 

ماسک،  ییعدم لمس قسمت جلو- 

گران،یصحبت با د نیاز برداشتن ماسک ح جتنابا- 

  گران،ید یاز قرار دادن ماسک در محل دسترس  زیپره- 

دست ها قبل و بعد از لمس کردن ماسک،  يو شو شست- 
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ماسک از نظر سالمت،  یبررس- 

رون،یبه سمت ب یاز قسمت رنگ استفاده- 

،ینیب يرو يقرار گرفتن قسمت فلز- 

و چانه،  ینیپوشاندن کامل دهان، ب- 

صورت و ماسک، نیفاصله ب عدم- 

از لمس کردن ماسک،  زیپره- 

ماسک از قسمت بند آن،  داشتنبر- 

بعد از قراردادن در کیسه پالستیکی  انداختن ماسک استفاده شده در سطل زباله- 

ویه خارجی ماسک، رعایت بهداشت دست( با آب و صابون، محلول ضد تماس دست با ر صورتدر - 

. عفونی با پایه الکل) ضروري است

بعد از تعویض ماسک رعایت بهداشت دست ( با آب و صابون، محلول ضد عفـونی بـا پایـه الکلـی)     - 

ضروري است. 

  استفاده شود. ستندیناریکه هوش يافراد ایدو سال و  ریکودکان ز يبرا دینبا چوجهیبه ه اسکمتوجه: 

ضـروري   برقراري ارتباط با ناشنوایانبراي سالمندان، اطفال و همچنین  يبرااستفاده از شیلد صورت توجه: 

  است.

میتوان راه تا حدي شیلد صورتی در هواي گرم و مرطوب که امکان تحمل ماسک نیست،  از یممواستفاده ع

  حل جایگزین باشد. 

  

  :ویش پ یاطالع رسان یمرجع رسم

: ( وب دا ) یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاطالع رسان شبکه* 

  

مرجع: یاطالع رسان گاهیپا-

- www.behdasht.gov.ir
  :کایرسان روب امیپ    -

- https://rubika.ir/behdasht
  :نویروب    -

- rubika.ir/behdasht_webda
  رسان سروش: امیپ-

- http://sapp.ir/webda

  :سفونیرسان ب مایپ-

- http://bpn.im/webda
  رسان بله: امیپ-

-https://ble.ir/webda

  :نستاگرامیا-

- https://instagram.com/webda.ir
  :تلگرام-

- t.me/webda
  :TVوبدا-

- https://instagram.com/webda.tv
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    پیوست

  

  پیشگیري در استفاده از حمل و نقل عمومی رعایت اصول

 حداقل خروج از منزل

 پرهیز حداکثري در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

تر در صورت امکان هاي خلوتخروج در ساعت

 اولویت در مسیرهاي با قابلیت پیاده روي کوتاه

سه نفره، مترو، اتوبوس   هاياولویت در استفاده از تاکسی هاي اینترنتی، استفاده از تاکسی

 رعایت فاصله دو متر

 استفاده از ماسک

هاي الکترونیکی با اولویت تلفن همراه، کارت پرداخت  پرداخت

  تامل در خروج از اتوبوس و مترو براي پرهیز از تراکم

.....

  

رعایت اصول پیشگیري در کوچه و خیابان 

 حداقل خروج از منزل

ر در صورت امکان تهاي خلوتخروج در ساعت

  تردد از کوچه / پیاده رو ... خلوت تر

 رعایت فاصله گذاري

 استفاده از ماسک

   اجتناب از حضور در تجمعات و اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غـذایی سربسـته (حتـی-

المقدور)  

 جلوگیري از پدیده زباله گردي

  

رعایت اصول پیشگیري در تهیه مایحتاج اولیه

اقل خروج از منزل حد

 (رعایت گندزدایی مواد بسته بندي خریداري شده) استفاده از پیک

تر در صورت امکان هاي خلوتخروج در ساعت

تر  تردد از کوچه/ پیاده رو... خلوت

 رعایت فاصله دو متر

 استفاده از ماسک

هاي الکترونیکی با اولویت تلفن همراه، کارت... پرداخت

....
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ها  اصول پیشگیري در مراجعه به ادارهرعایت 

 حداقل خروج از منزل

 انجام کارها در فضاي مجازي و اینترنت و پیش خوان (میز) الکترونیک

تر در صورت امکان هاي خلوتخروج در ساعت

هاي سه نفره، مترو، اتوبوس  هاي اینترنتی، استفاده از تاکسیاولویت در استفاده از تاکسی

دو متر  رعایت فاصله

 استفاده از ماسک

هاي دورکاري استفاده از روش

.....

  

ها پیشگیري در غذاخوري

 ترجیح در خوردن غذا در خانه

هاي شلوغ نرفتن به رستوران

هاي شلوغ نرفتن به رستوران در روزها/ ساعت

له ها انتخاب میز بزرگ براي رعایت فاص

ار مصرف ترجیح در استفاده از سفره/ لوازم یک ب

ها پیش و پس از خوردن غذا شستشوي دست

 استفاده از غذاهاي کامالً پخته

هاي بهداشتی  تاکید بر اجراي پروتکل

...

  

  


