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 پّام ٍای ةَذاظتی ةزای پّعگّزی از آىفلُاىسا ةزای ؾهُم نزدم

ؾعضٌ نی کيذ ه ِا حتی غحتت نی کيذ، نيتلل نی هِزهس آىفلُىسا از ظزِق ٍُا هكتی کٌ فزدی صزفٌ نی کيذ، 
ظُد. آىفلُىسا نی تُاىذ حتی ةا دصت زدن ةٌ اظّائی کٌ در اجز ؾعضٌ ِا صزفٌ ی فزد نتتال، آلُدً نی ظُد ةٌ 

 دِگزان نيتلل ظُد. اِو ةّهاری ِک رهز كتل از ظزهع ؾالئم ةّهاری نی تُاىذ ةٌ دِگزان نيتلل ظُد.

هػّفٌ افزاد ندتلف دانؿٌ نعلؽ ىهُدن اؾضای خاىُادً، ٍهکاران ه دهصتان ه ترکز دادن ةٌ آىان در نُرد اِو 
 ةّهاری نی ةاظذ.

 ةا رؾاِت ىکات زِز از خُد ه دِگزان در نلاةل اِو ةّهاری نزاكتت کيّذ:

 ً تهّس کيّذ.ٍای ضذؾفُىی کييذٍاِتان راةا آب ه غاةُن ةعُِّذ ه ِا ةا نحلُلدصت         ·

 ٍا الزم اصت.حذاكل ده ةار ظضتو دصت         ·

 ةٌ خاظز داظتٌ ةاظّذ کٌ در حال حاضز آلُدگی دصت ٍا ةٌ هِزهس ِکی از دالِل اىتعار صزِؽ اِو ةّهاری نی ةاظذ.         ·

 از لهش کزدن چعم ٍا، ةّيی ه دٍان خُدداری کّيذ، چُن ةاؾث اىتلال هِزهس نی ظُد.         ·

 اگز ؾالئم ةّهاری را داظتّذ ةٌ پسظک نزادؿٌ کيّذ ه تا هكتی تب ظها كعؽ ىعذً در خاىٌ ةهاىّذ.         ·

  

 اگز ؾالئم ةّهاری را دارِذ ٍيگام ؾعضٌ ه صزفٌ:

 ةّيی ه دٍان خُد را ةا دصتهال ةگّزِذ.         ·

 داخل صعل زةالٌ ةّيذازِذ.ةالفاغلٌ دصتهال را داخل کّضٌ پالصتّک گراظتٌ ه ىَاِت          ·

 اگز دصتهال پارچٌ ای اصتفادً نی کيّذ رهزاىٌ دهةار آن را ةعُِّذ ه ةؿذ از ٍز ةار اصتفادً داخل کّضٌ پالصتضکی ةگرارِذ.         ·

 د:ٍاِهان را دلُی دٍان ه ةّيی نی گّزِم اِو نضئلٌ ةاؾث نی ظُنا نؿهُالو نُكؽ ؾعضٌ ِا صزفٌ کزدن کف دصت         ·

 صاؾت ةاكی ةهاىذ ه ةٌ هصاِلی کٌ دصت نی زىّم نيتلل ظُد. 8تا  2ؾانل ةّهاری رهی دصت          ·

 نان دصت زدً ِا چّسی را نی خُرِم کٌ دهةارً هِزهس را ةٌ ةذن نا هارد نی کيذ.ةا دصت آلُدً ةٌ غُرت         ·



 نی زىّم ه ؾانل ةّهاری ةٌ آن نيتلل ه نی تُاىذ دِگزان را آلُدً کيذ. ةا تلفو، غفحٌ کلّذ کانپُّتز، دصتگّزً درب ٍا دصت         ·

 تان را دلُی دٍان ةگّزِذ.اگز ةالفاغلٌ دصتهال در اختّار ىذارِذ حذاكل ةٌ دای کف دصت، آصتّو ِا لتاس         ·

 اصتفادً از ناصک در نذانؽ ؾهُنی تاجّزی ىذارد ه تُغٌّ ىهی ظُد.         ·

 از تهّس ةُدن تلفو، غفحٌ کلّذ کانپُّتز ه صاِز اظّاء نعهئو ظُِذ.         ·

 در حذ انکان ةزكزاری ارتتاط ةا دِگزان خػُغاو ةٌ غُرت ىسدِک )کهتز از ِک نتز( را نحذهد کيّذ.         ·

 اگز در نحل کار احضاس ةّهاری کزدِذ ةا کضب ادازً از نذِزِت ةٌ خاىٌ ةزهِذ.         ·

 فاغلٌ حذاكل ِک نتزی را ةا دِگزان حفغ کيّذ.         ·

 اِو ةّهاری در اکحز نُارد ةذهن درنان خاغی فلط ةا اصتزاحت ه تغرٌِ نياصب خُب نی ظُىذ.         ·

 از حضُر در نياظق ظلُغ خُدداری کيّذ.         ·

 از تهاس ىسدِک ةا افزادی کٌ ؾالئم ةّهاری را دارىذ ادتياب ىهائّذ.         ·

  

 ؾالئم ةّهاری آىفلُىسا ظانل:

 تب، صزفٌ، گلُدرد، صزدرد         ·

 لزز، کُفتگی ةذن         ·

 احضاس خضتگی، ٍهچيّو اصَال، اصتفزاغ در ةؿضی از ةّهاران         ·

  

 چٌ هكت ةاِذ ةّهار را ةٌ ةّهارصتان ِا نزاکس ةَذاظتی رصاىذ؟

 اگز ةّهار دچار تيگی ىفش ه ِا اظکال در ىفش کعّذن ظُد.         ·

 اگز تب ةّهار ةّط از صٌ رهز ظُل ةکعذ ه حال ؾهُنی هی ةذتز ظُد.         ·

 در نُرد کُدکان در غُرت ىفش کعّذن صزِؽ ه ِا صدتی ه ِا تذاهم تب ه تعيخ ةاِذ ةٌ پسظک نزادؿٌ ىهُد.         ·



ل نحل ظّزخُاران در غُرت اةتال ةٌ آىفلُىسای دذِذ نهکو اصت ؾالئهی از تب ه خُاب آلُدگی، تعيخ، ةی كزاری، کُدکان کم صو ه صا         ·
 ؾذم ىُظّذن ناِؿات، اصتفزاغ ٍای نکزر، تغّّز رىگ پُصت ةٌ ظزف کتُدی، تيفش صزِؽ داظتٌ ةاظيذ.

 صتانّيُفو ةٌ ؾيُان تب ةز ةَتزِو راً درنان نی ةاظذ.اصتزاحت کزدن، ىُظّذن ناِؿات، تغرٌِ نياصب، ه اصتفادً از ا         ·

 ةزای کاٍط تب از كزص اصتانّيُفو اصتفادً کيّذ، اکّذاو تُغٌّ نی ظُد ةزای کاٍط تب از نػزف آصپزِو خُدداری ظُد.         ·

 صاؾت ةؿذ از كعؽ تب ه ةا تذُِس پسظک نی تُاىّذ ةٌ نحل کار ِا درس ةزگزدِذ. 22         ·

 کُدکان نَذ کُدک ٍا حذاكل ٍفت رهز پش از اةتال ةٌ ةّهاری ةاِذ در نيسل اصتزاحت ىهاِيذ.         ·

 داىط آنُزان نذارس ه داىعذُِان ِک رهز پش از كعؽ تب نی تُاىيذ در کالس حضُر ِاةيذ.         ·

 نان هدُد دارد.ةزای افزادی کٌ دچار ؾالئم ظذِذ ةّهاری نی ةاظيذ، دارهی نُجز ةزای در         ·

 هاکضو آىفلُىسای فػلی رهی اِو ةّهاری نُجز ىّضت هلی ةزای افزاد پزخعز تُغٌّ نی ظُد.         ·

ار افزاد نتتال ةٌ دِاةت، آصم، ةّهاری كلتی، زىان ةاردار، ه افزاد خّلی چاق در غُرت اةتال ةٌ آىفلُىسا احتهال ةّعتزی هدُد دارد کٌ دچ         ·
 ه ةاِذ ةّعتز نزاكب ةاظيذ.ؾارضٌ ظُىذ. 

 فزدی کٌ ةا ةّهار نتتال در تهاس ةُدً نهکو اصت ِک تا چَار رهز ةؿذ دچار ؾالئم ةّهاری ظُد.         ·

  

 افزادی کٌ ةّعتز از دِگزان در نؿزض خعز ٍضتيذ ؾتارتيذ:

 صال 56اظداص ةاالی          ·

 صاکيّو خاىٌ ٍای صالهيذان ه آصاِعگاً ٍای ةّهاران نسنو         ·

 ٍای نسنو رُِی، كلتی، آصمةسرگضاالن ه کُدکان نتتال ةٌ ةّهاری         ·

 نتتالِان ةٌ دِاةت، نعکالت کلُّی، ىلص اِهيی         ·

 زىان ةاردار خػُغاو در صٌ ناٌٍ دهم ه صُم         ·

 ٍا ه نزاکس درناىیکارکيان ةّهارصتانپسظکان، پزصتاران، ه          ·

 کارکيان آصاِعگاً ٍا ه خاىٌ ٍای صالهيذان         ·



 افزادی کٌ از ةّهاران نسنو نزاكتت نی کييذ         ·

 اؾضای خاىُادً افزاد در نؿزض خعز         ·

  
 تُغٌّ ٍای کلی ةزای پّعگّزی از اةتال:

 ری آىفلُىسا دارىذ حذاكل ةٌ اىذازً ِک نتز فاغلٌ ةگّزِذ.از افزادی کٌ ؾالئم ظتٌّ ةّها         ·

 در غُرت هدُد ؾالئم، تا حذ انکان از حضُر در نکان ٍای ظلُغ ةپزٍّسِذ ه ِا نذت زنان آن کاٍط دٍّذ.         ·

 تا حذ انکان از تهاس ةا افزادی احتهال دارد ةّهار ةاظيذ ةپزٍّسِذ ه ِا حذاكل نذت زنان تهاس ىسدِک ةا آىَا را کاٍط دٍّذ.         ·

تٌَُِ نياصب نحل کار، نحل زىذگی، ه کالس درس ِا ٍز نحل تذهؽ دِگز ةضّار اٍهّت دارد، ةا ةاز کزدن پيذزً ٍا ه درب ٍا در فُاغل          ·
ٍا ه پيذزً ٍای اتاق کار ه نحل زىذگی خُد را ةزای حذاكل ٍز ةار ٍُای تازً ةٌ نحّط نی تُاىذ نفّذ ةاظذ. رهزاىٌ چيذِو ةار درب نياصب هرهد

 دكّلٌ ةاز کيّذ. 01

  
 در نذارس:

 يذ.داىط آنُزان ه داىعذُِان نَهتزِو پّام آهران پّعگّزی از اِو ةّهاری در نذرصٌ، دانؿٌ ه خاىُادً ٍضت         ·

 ىلط آنُزگاران ه نزةّان ؾسِس در پّعگّزی از اِو ةّهاری ةضّار نَم نی ةاظذ.         ·

 چيان چٌ داىط آنُزان، آنُزگاران، نؿلهّو ه کارکيان نذرصٌ احضاس ةّهاری نی کييذ ةٌ پسظک نزادؿٌ کييذ.         ·

 در غُرت نعاٍذً تب، ةزافزهختگی، صزفٌ، ه آب رِسش در داىط آنُزان آىَا را از دِگزان دذا کيّذ.         ·

 چيان چٌ داىط آنُزی دارای ؾالئم ةُد در اصزع هكت ةٌ خاىُادً اه اظالع دٍّذ.         ·

 ذ غُرت گّزد.ىؼافت کانل، تٌَُِ ه تذاةّزی ةزای کاٍط تزاکم دهؿّت در ِک ىلعٌ از نذرصٌ ةاِ         ·

 اکحزِت نُارد آىفلُىسای دذِذ نحل آىفلُىسای نؿهُلی ةُدً ه ةا اصتزاحت در نيسل کانالو ةَتُد نی ِاةذ.         ·

 ىُدُاىان ه دُاىان ةّعتز ةٌ آىفلُىسای دذِذ نتتال نی ظُىذ.         ·

  
 هالذِو ه نزةّان نَذ کُدک ٍا الزم اصت:



 رؾاِت اغُل ةَذاظت دصت ه رؾاِت آداب صزفٌ را ىهاِيذ.      ·

 کُدکان را از افزاد ةّهار ه نحل ٍای ظلُغ دهر ىگٌ دارىذ.      ·

 ٍهٌ آىچٌ را کٌ کُدک نهکو اصت ةٌ دٍان خُد ةهالذ ةا آب ه غاةُن ةعُِيذ.      ·

 اىتلال ةّهاری را ةّعتز نی کيذ. ٍای پارچٌ ای ه پعهی در نَذ کُدک ٍا خعزاصتفادً از اصتاب ةازی      ·

  

 تُغٌّ ٍاِی ةٌ نضادذ:

تٌَُِ ؾانل نَهی از لحاظ کّفّت ٍُای صالم داخل نضادذ نی ةاظذ. در غُرتی کٌ فو ٍای ةزكی ه تٌَُِ هدُد ىذاظتٌ ةاظذ ةاِذ ةا ةاز          ·
 کزدن پيذزً ه درب ٍا ةٌ فُاغل نياصب تٌَُِ داخل نضذذ کهک ىهاِيذ.

فزش راً دِگز اىتلال در ةّو ىهازگساران نضادذ اِو اصت کٌ فزد ةّهار ةا ؾعضٌ ه صزفٌ، نی تُاىذ نَز، داىهاز، رحل كزآن، نّس، دصتگّزً ِا          ·
 را آلُدً ه ةّهاری را ةٌ دِگزان نيتلل ىهاِذ.

 هاِذ.صاؾت رهی اظّاء، ةاكی نی ناىذ ه نی تُاىذ ةّهاری را نيتلل ى 8تا  2هِزهس          ·

 اگز فزد صالم ةٌ اظّاء آلُدً دصت ةسىذ ه دصت را ةٌ ةّيی، چعم ه دٍان ةسىذ، ةّهار خُاٍذ ظذ.         ·

 ٍا ه چادرٍای نُدُد در نضادذ نی تُاىذ نيعاء اىتلال آلُدگی ةاظذ ةياةزاِو از چادر ظدػی، صذادً ه نَز خُدتان اصتفادً ىهائّذ.لتاس         ·

 ذ از لُّان ِک ةار نػزف اصتفادً ظُد ه در غُرت اصتفادً از ػزهف ظّعٌ ای ةزای ٍز ةار اصتفادً ةا ظُِيذً ظضتٌ ظُىذ.در نضاد         ·

 ةا خُد لُّان تهّس ٍهزاً داظتٌ ةاظّذ.         ·

 اگز ؾالئم آىفلُىسا دارِذ تا ِک رهز پش از كعؽ تب از رفتو ةٌ نضادذ خُدداری ىهائّذ.         ·

  
 ه در ىَاِت تُدٌ داظتٌ ةاظّم:

 حتی کضاىی کٌ هاکضو آىفلُىسای فػلی زدً اىذ از اِو ةّهاری در انان ىدُاٍيذ ةُد.      ·

 هػّفٌ افزاد دانؿٌ نعلؽ ىهُدن اؾضای خاىُادً، ٍهکاران ه دهصتان، ه ترکز دادن ةٌ آىان در نُرد ةّهاری آىفلُىسا نی ةاظذ.      ·

 ن ه ٍهکاران خُد را تعُِق کيّذ تا رفتارٍای پّعگّزی کييذً را رؾاِت کييذ.خاىُادً، دهصتا      ·



 ٍّچ ِک از نا از اةتال ةٌ اِو ةّهاری نػُن ىّضتم.      ·

يذ. در آِات ه رهاِات فزاهاىی اظارً ظذً کٌ اٍل اِهان ىتاِذ در رؾاِت نُازِو ةَذاظتی کٌ صالنت آىان را ةٌ خعز نی اىذازد کُتاٍی ىهاِ      ·
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ٍای نزکس ةَذاظت كمهاحذ نتارزً ةا ةّهاری    نيتؽ:

  

 


