اطالعیه شماره 40
-1تا تَجِ تِ ضیَع ػفًَت ّای حاد تٌفسی(کَرًٍا ٍیرٍس جذیذ= ) COVID-19در هٌاعق هختلف دًیا آخریي آهار هثتالیاى تِ ایي ػفًَت عثق گسارش
سازهاى تْذاضت جْاًی ٍ ٍزارت تْذاضت درهاى ٍ آهَزش پسضکی تا تاریخ  17هارس  07( 0202اسفٌذ هاُ  )1931تِ ضرح ریل هی تاضذ:
کل هثتالیاى در جْاى 173110:هَرد (  7207هَرد هرگ)
کل هثتالیاى در ایراى 17173 :هَرد ( 311هَرد هرگ)
هثتالیاى در استاى زًجاى 021:هَرد (  11هَرد هرگ)
 -0هْوتریي اقذاهات خَدهراقثتی در پیطگیری از کَرًٍاٍیرٍس در هطاغل داهذاری ٍ کطاٍرزی:


تْذاضت فردی (استحوام ،ضستي دست ّاف کَتاُ کردى ًاخي ّا ٍ  )...رػایت ضَد.



از هصرف کَدّای اًساًی اجتٌاب ضَد.



تا حذ اهکاى از تواس هحافظت ًطذُ تا حیَاًات ٍحطی ،دام ٍ حیَاًات اّلی پرّیس ضَد.



ٌّگام کار تا کَد ،خاک یا اتسار کار ٍ سایر سغَح کِ اهکاى آلَدگی ٍجَد دارد حتوا از دستکص استفادُ ضَد.



کارکٌاى داهذاری ّا ًیس در صَرت اتتال تِ کَرًٍا ٍیرٍس از تواس تا دام خَدداری ًوایٌذ ٍ در صَرت هطکَک تَدى از هاسک ،لثاس کار ٍ
چکوِ ّا در هحیظ کار استفادُ ًوایٌذ.



تؼذ از کار حوام کردُ ٍ لثاس ّای آلَدُ را تطَییذ.



هحل ًگْذاری حیَاًات را هرتة گٌذزدایی کٌیذ.



در هکاى ّایی کِ رعَتت هحل کار تاال هی تاضذ هاًٌذ پرٍرش ضیالت ،ضالیسارّا حتوا از لَازم حفاظتی از قثیل دستکص ٍ چکوِ لثاس کار استفادُ
ًواییذ.



درٌّگام استفادُ از هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ حاٍی کلر تِ ًسثتْای رقیق سازی ٍ ًکات ایوٌی تَجِ کٌیذ .تِ خصَظ از هخلَط کردى تا سایر
ضذػفًَی کٌٌذُ ّا خَدداری ضَد زیرا هوکي است هقذار زیادی گاز سوی تَلیذ کٌذ.



پطن ،هَ ٍ سایر هَاد آلَدُ را ضذػفًَی کٌیذ.



اهاکي آلَدُ تِ فضَالت ٍ ترضحات حیَاًات را گٌذزدایی ًواییذ.



تا حذ اهکاى از تَالت ّای تْذاضتی در هسارع تسرگ استفادُ کٌیذ.



حتی االهکاى تِ هٌاعق ضلَؽ ٍ سرپَضیذُ ًرٍیذ .اگر هجثَر تِ حضَر در ایي هکاى ّا ّستیذ از هاسک ٍ دستکص استفادُ کٌیذ.



فاصلِ حذاقل یک هتری را از افراد هطکَک ٍ تیوار رػایت ًواییذ.



تا تَجِ تِ ایٌکِ در تیطتر هَاقغ هحل ًگْذاری حیَاًات در هجاٍرت هحل سکًَت افراد هی ضَدً ،ظافت هحل سکًَت را رػایت ًوَدُ ٍ سغَح
را تِ عَر هرتة تا استفادُ از الکل یا هَاد ضذػفًَی کٌٌذُ دارای کلر پاک کٌیذ.



تِ عَر هرتة دست ّا تا آب ٍ صاتَى هایغ تطَییذ.

-9ضوارُ تلفي ستاد ّذایت داًطگاُ کِ تِ صَرت  02ساػتِ آهادُ دریافت گسارضات هی تاضذ20299191102 :
-2جْت ثثت اعالػات ٍ تررسی از ًظر اتتال تِ کَرًٍاٍیرٍس تِ ساهاًِ خَداظْاری تِ آدرس salamat.gov.irهراجؼِ ًواییذ.
-1جْت کسة اعالػات تیطتر تا ضوارُ  992132تواس تگیریذ.

ستاد پیطگیری ٍ کٌترل کَرًٍا ٍیرٍس داًطگاُ

