اطالعیه شماره 24
-1با توجه به شیوع عفونت های حاد تنفسی(کورونا ویروس جدید= )COVID-19در مناطق مختلف دنیا آخرین آمار مبتالیان به
این عفونت طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی تا تاریخ  28فوریه  9( 2020اسفند ماه  )1398به شرح ذیل می باشد:
کل مبتالیان در سطح جهان 83652 :مورد
مبتالیان در کشور چین 78961 :مورد ( 2791مورد مرگ در کشور چین)
مبتالیان در خارج از چین 4691 :مورد در 51کشور ( 67مورد مرگ)

 -2روش های پیشگیری از ابتال به کوروناویروس:


صفحات آلوده که پس از تماس با آنها باید دست ها را سریعا با آب و صابون مایع به مدت  20ثانیه بشویید و
مواظب باشید تا شستشوی کامل به چشم ها ،دهان و بینی خود دست نزنید:
 oصفحه کلید کامپیوتر و لپ تاپ
 oموس و صفحه زیر موس
 oصفحه کلید و دکمه های آسانسور
 oصفحه کلید دستگاه های خودپرداز()ATM
 oصفحه کلید دستگاه های کارت خوان
 oزنگ اماکن عمومی و شخصی
 oثبت اثر انگشت حضور پرسنل در دستگاه های ورود و خروج
 oمهر یا استامپ



اشیا و سطوحی که مرتب لمس می کنیم مانند ریموت کنترل تلویزیون ،دستگیره درها ،گوشی همراه و  ....را
مرتبا تمیز و ضد عفونی کنید.

 -3روند خدمات انجام گرفته مرکز بهداشت استان:


برگزاری  230مورد جلسه آموزشی در ادارات استان



نظارت برجلوگیری از فعالیت های بازارهای روز  27مورد



جلوگیری از فعالیت های مراکز در جهت عدم عرضه قلیان به تعداد  236باب در سطح استان



بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به تعداد  1751مورد



جلوگیری و نظارت برمراکز تجمعی از جمله راه آهن و ترمینال ها و ارائه آموزش های الزم به مراجعین  34مورد



نظارت بر تاالرها و رستوران ها در جهت عدم قبول سفارشات و فعالیت ها  258مورد



نظارت بر نظافت و گندزدایی محیط های جمعی  443مورد



نظارت و پیگیری فعالیت های مراکز تجمعی  467مورد

-3شماره تلفن ستاد هدایت دانشگاه که به صورت  24ساعته آماده دریافت گزارشات می باشد02433135124 :
ستاد پیشگیری و کنترل کورونا ویروس دانشگاه

