اطالعیه شماره 2
 -1با توجه به شیوع عفونت های حاد تنفسی(کورونا ویروس جدید) در مناطق مختلف دنیا آخرین آمار مبتالیان به این
عفونت طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی تا تاریخ  2فوریه  13( 2020بهمن ماه  )1398به شرح ذیل می باشد:
کل مبتالیان در سطح جهان 14557 :مورد
مبتالیان در کشور چین 14411 :مورد ( 304مورد مرگ در کشور چین)
مبتالیان در خارج از چین 146 :مورد در  23کشور (1مورد مرگ)
 -2راه های پیشگیری از انتقال بیماری به شرح ذیل می باشد:

 بهداشت دست را رعایت کرده و روزانه به صورت مرتب چندین بار دست ها را با آب و صابون مایع بشویید.

 قبل و بعد از تهیه غذا ،قبل و بعد از خوردن غذا ،بعد از توالت و هر زمان که دست ها کثیف به نظر می رسد ،آنها را
بشویید.

 دست ها را فورا به دنبال تماس با افراد بیمار یا محیط اطراف آنها بشویید.

 هنگام استفاده از آب و صابون ،از حوله های کاغذی یک بار مصرف استفاده شود .باید دست ها خشک گردد .اگر
حوله کاغذی در دسترس نیست از حوله های پارچه ای اختصاصی استفاده کنید اما حتما بعد از خیس شدن آنها را
جایگزین کنید.

 بهداشت تنفسی را رعایت کنید :به صورت پوشاندن دهان و بینی در هنگام سرفه یا عطسه ،با استفاده دستمال یا قسمت
باالی آستین که به دنبال آن بهداشت دست نیز باید رعایت گردد.

 مواد مورد استفاده قرار گرفته برای پوشاندن دهان و بینی بعد از استفاده باید دور ریخته شود و یا به روش مناسب شسته
شود (به عنوان مثال دستمال ها با استفاده از صابون معمولی یا مواد شوینده و آب شسته شود).
 از مصرف گوشت و سایر محصوالت حیوانی به صورت خام یا کامل پخته نشده پرهیز کنید.

 از تماس مستقیم محافظت نشده با حیوانات زنده و سطوحی که این حیوانات با آن در تماس هستند پرهیز کنید.
 -3شماره تلفن ستاد هدایت دانشگاه که به صورت  24ساعته آماده دریافت گزارشات می باشد02433135124 :
ستاد پیشگیری و کنترل کورونا ویروس دانشگاه

