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 قدمهم

انسوواب از یریس سوورفه،  از انسوواب به ( 19-)کووید ویروس کروناانتقال ، آخرین شووواهدبا توجه به 

متری از  2تا  1فاصله در  تواندمیویروس این تخلیه ترشحات بینی و دهاب می باشد.  صحبت کردب، عطسه،

تعداد ذرات آلوده ای که از این مسیرها از بدب فرد ناقل بیماری خارج می یریس سرفه یا عطسه منتقل شود. 

ها با تماس دست، راه دیگر انتقالتا صدها هزار ذره آلوده متغیر است.  10شوند، بنا بر نوع و شرایط انتقال، از 

شیرآالت، هادستگیره دربتجهیزات،  ویروس مانندآلوده به  و سطوح محیط صندلی،  ریز ، پهانرده پله، میز و 

اسکناس، اسناد و شامل  دنشویور عمومی و مشترک استفاده میهب کهاست وسایلی  و کلیدهای برق و کلیه

شیاءنظایر آب.  مدارک دست به دست شده و  مشکوک بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا ا

 شستشو گردد. آب و صابوب  دست و صورت با

صحیت کردب از فرد آلوده می تواند  19از آنجایی که ویروس کووید  سرفه و حتی  سه،  از یریس عط

توژب تعداد پا تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال ویروس می باشد.به فضای ایراف آب منتشر شود، 

ضاه صور می تواند به میزاب قابل توجهی افزایش یابها و عوامل بیماریزا در ف  بنابراین تهویه منظم و .دنای مح

سب  شمند در هد و خطر عفونت را کاهش می دمنا تأمین هوای تازه یا افزایش مقدار هوای تازه یک اقدام ارز

 جهت کنترل عفونت ها می باشد. 

ستم های  سی ستفاده از انواع  سال تهویه با ا صول گرم  کولرهای گازی، نظیر   کننده هواخنک در ف

 صورت می گیرد.  و پنکه  چیلرکولر های آبی، 

یبس توصوویه انجمن سوورمایش و گرمایش آمریکا فضوواهای بدوب تهویه ممکن اسووت ایجاد اسووترس 

ستفاده از بنابراین حرارتی نموده و باعث کاهش مقاومت افراد به عفونت شود و   وسایل خنک کننده هواعدم ا

اما تهویه به تنهایی قادر به پوشش دادب همه جنبه های  س پیشنهاد نمی شودویروبرای جلوگیری از انتشار 

در کنار رعایت توصوویه های بهداشووتی از قبیل فاصووله گجاری اجتماعی، امید اسووت  کنترل بیماری نیسووت.

ر بمنظو شده در این راهنما ارائه  هایراهکارو گندزدایی سطوح اده از ماسک، شستن و ضدعفونی دست، استف

  .خطر انتقال ویروس را به حداقل ممکن برسانیم، تهویه مناسب فضاهای عمومی
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 کولر های آبی کات مهم در استفاد ه از ن
صورت با توجه به  شوند و در این  ساختماب قرار داده  ضایی بیروب از  ست در ف کولر های آبی بهتر ا

 این که تامین هوای آب، کامال از هوای بیروب صورت می گیرد تهویه مناسبی را می تواند تامین کند. 

 شود.تامین هوای تازه حتما از بیروب ساختماب باشد و هوای داخل مجددا وارد کولر آبی ن .1

 درصد حفظ شود. 70تا  40ریوبت  بین درجه سانتی گراد و  30تا  24دما بین توصیه می شود  .2

 سیستم تهویه مکانیکی در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی تعبیه شده و روشن باشد. .3

ستفاده از کولر های آبی .4 صوص در زماب ا ست  و دردر اماکن عمومی  به خ زمانی که تجمع افراد زیاد ا

  .بهتر است کولر با حداکثر سرعت جهت تامین هوای تازه راه اندازی شود

 ،حداقل یک سوواعت پیش از شووروع سوواعت کاری در زماب اسووتفاده از کولر های آبی در اماکن عمومی .5

روشن شده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام ساعت  پیش از حضور افراد جهت بهبود رقیس سازی هوا

 خاموش گردد.  پاکسازی هواجهت ایمیناب از  کاری

چند دریچه یا و جایگزینی هوای تازه با هوای داخل سووواختماب،  اب و عبور هواجری برقراری  جهت .6

 .پنجره باز گجاشته شود

 پرتاب نشود.تا باد مستقیم به یرف افراد  گردد های کولر یوری تنظیمهتر است دریچهب .7

سک  .8 ضر از ما شود افراد حا صیه می  شود تو ستفاده می  ستم ها ا سی ضاهای عمومی که از این  در ف

 استفاده نمایند.

صرف شتی شرایط باید ها کننده خنک این کنندگاب م سبی بهدا  ازآغ در آنها اندازی راه هنگام را منا

. این گرد و غبار می شووووند مواجه منزل دروب به گرد وخاک پخش و ورود کمترین با تا کنند رعایت فصووول

ال به برای بچه ها، سالمنداب یا افراد مبتتوانند مشکالتی را برای سیستم تنفسی فوقانی و تحتانی، مخصوصا 

سی ایجاد کند ستفاده هنگام .ناراحتی های تنف صیه اولین، آبی کولرهای از ا  توجه مورد باید که سالمتی تو

 .باشد می کولر مستقیم باد معرض در نگرفتن قرار و کولر هایپوشال ساالنه تعویض، بگیرد قرار

شدت پر از  شده، به  ستفاده ن پوشال ها و دریچه های ورود هوای کولر در یول چند ماهی که از آب ا

غبار به  و ، تمام این گرداندازی می شووودگرد و خاک و ذرات معلس موجود در هوا شووده و زمانی که کولر راه 

سالیانشوددروب منزل هدایت می  شود پوشال های کولر  ه تعویض و دریچه های . به همین دلیل توصیه می 

 هاپنجره و در کولر، از اسووتفاده ابتدایی روز چند در .غبار هوا پاک کنید و کولر هم تا حد امکاب از وجود گرد

 شوند. گجاشته باز
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ست از  سر می برند حتما می بای ستند و یا در زماب قرنطینه بیماری به  افرادی که مبتال به بیماری ه

ستفاده کنند و حتی االمکاب اتاقی جدا از سایرین برای آب ها در نظر گرفته شود که پنجره به بیروب  ماسک ا

 داشته و امکاب برقراری تهویه یبیعی وجود داشته باشد. 

 

 کولر گازینکات مهم در استفاد ه از 

اندازند و با ججب ریوبت و گرمای محیط، هوا کولرهای گازی هوای اتاق را داخل پنل به جریاب می

همانطور که اشاره شد انتقال ویروس . هوای داخل محیط را به گردش در می آورند کنند؛ در واقعرا خنک می

صورت  کرونا سی  سمت پایین حرکت  می گیرد و این قطرات به دلیل وزب باالعمدتا از یریس قطرات تنف به 

 شوووود عمدتا در داخل کولر گازی نمیهوای ورودی کولر گازی از باال گرفته میو به دلیل این که  ندنکمی

  .چرخد، اما هوایی که کولرگازی جابجا می کند ممکن است منجر به جابجایی ویروس شود

 کردب کولرهای گازی باید مورد توجه قرار گیرد اشاره شده است: در ذیل نکاتی که در زماب روشن

 .تنظیم گردد درصد 70تا  40درجه سانتی گراد و ریوبت  بین  30تا  24دما بین  .1

 سیستم  تهویه مکانیکی در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی تعبیه شده و روشن باشد. .2

شته .3 ستفاده، پنجره ها به میزاب کمی باز گجا ستگاهشود) در زماب ا سط د  هاچرخش هوای خنک تو

ای هوا در جریاب قرار داشووته گونهباید با ورودی هوای آزاد از یریس پنجره کمی باز انجام شووود و به

 .(باشد

شوورایط در صووورتی که فقط گردش داخلی  به توجه با ) را انتخاب کنید دسووتگاه ها سوورعت بهترین .4

ست صورت می گیرد بهتر  رد کمتری شدت با گردش در هوای تا نکنید نتخابباال ا را فن سرعت ا

 .دهید قرار حالت ترینآرام در را فن حرکت سرعت یابد و جریاب محیط

  شستشو و تمیز شود.ی روزانه بطور مورد استفاده در فضاهای عمومی فیلترهای کولرگازی .5

 پرتاب نشود.تا باد مستقیم به یرف افراد  گردد یوری تنظیمرا های کولر هتر است دریچهب .6

سک  .7 ضر از ما شود افراد حا صیه می  شود تو ستفاده می  ستم ها ا سی ضاهای عمومی که از این  در ف

 استفاده نمایند.

ندارند وضعیت انتقال وجود از بیروب  هوادر فضاهایی که هیچ گونه پنجره و دریچه ای برای تامین  .8

توسط همه افراد حاضر  ماسکاستفاده از  روشن شود و االمکاب نبایدویروس خطرناک است و حتی 

  .الزامی است
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در اماکن عمومی حداقل یک ساعت پیش از شروع ساعت کاری  گازیدر زماب استفاده از کولر های  .9

 روشن شده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام ساعت کاری خاموش گردد. 

 

 19-کوویدای کولرگازی برای جلوگیری از شیوع دوره سرویسضرورت 
 

های مارپیچ و تعداد زیادی ای به نام اواپراتور قرار دارد که شوووامل لولهدر پنل کولرهای گازی قطعه

ی آب ججب حرارت محیط و انتقال آب از یریس گاز یا هماب مبرد به ی فلزی در کنار هم اسووت و وفیفهورقه

 ها عبور وبت هوایی که از میاب لولهبیروب است. با توجه به اینکه دمای این مبدل بسیار پایین است، گرما و ری

 

ا هکند. حال اگر از قبل گرفتگی و آلودگی میاب این لولهکند را ججب کرده و سووورمایش الزم را ایجاد میمی

شود و در نهایت های اواپراتور میها باعث ماندگاری ریوبت و ذرات در میاب کویلوجود داشته باشد، گرفتگی

وع کولرگازی را قبل از شر شودمی روس و باکتری فراهم خواهد شد. بنابراین توصیهفضایی برای رشد قارچ، وی

 .به کارشناس ماهر بسپارید گندزداییای و استفاده در فصل جدید، برای سرویس دوره

 

  19 -کوویدتاثیر شستشوی فیلتر کولرگازی در پیشگیری از انتشار ویروس 

اشتن د کند. تمیز نگهت که دائم از آب هوای اتاق عبور میفیلترهای کولرگازی، قسمتی از دستگاه اس

اگر فیلتر شستشو نشود، آنچه بر روی آب قرار گرفته دائم در هوای اتاق گردش بسیار ضروری است. این فیلتر 

کنید، های دیگر نکات بهداشوووتی را در مقابل ویروس کرونا رعایت میی زمینهکند. همانطور که در همهمی

شوی فی ست ضاهای عمومی لترهای کولرگازیش ستفاده در ف ی خود قرار دهید تا ی روزانهرا در برنامه مورد ا

 .هوای اتاق پاک و تمیز باشد

 

 19 -کوویدویروس تنظیم دمپر کولر گازی برای محافظت در مقابل 

به این دریچه گفته  "دمپر"ی خروجی هوا کولرهای گازی دارای دو دریچه خروجی هوا هسوووتند. 

صورت عمودی حرکت میشود. دمپر بیرونی هماب دریچهمی ست که به  ست. این ای ا شاهده ا کند و قابل م

 باشد.صورت متحرک یا ثابت می تواند به دریچه 
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عالوه بر این دریچه، دستگاه یک دمپر داخلی دارد که به صورت افقی است و باد را به سمت راست و 

رتاب پهای کولرگازی را یوری تنظیم کند تا باد مستقیم به یرف افراد ست دریچههتر اب .کندچپ هدایت می

 نشود.

 

 استفاده از عملکرد تمیزکنندگی خودکار کولرگازی

نید، کفعال می رادارد و زمانی که این برنامه  "تمیزکنندگی خودکار"کولرهای گازی قابلیتی به نام 

ستگاه وارد مرحله شود؛ در این حالت دمپر )دریچه می "تمیز کننده خودکار"ی بعد از خاموش کردب پنل، د

کند. این عملکرد به گیرد و فن با سوورعت پایین گردش میبسووته قرار می خروج هوا از پنل( به شووکل نیمه

شوووود. حجف سووورمایش یا حجف ریوبت انجام می حالتمنظور از بین بردب ریوبت داخل پنل و فقط در 

شد و دوامها باعث جلوگیری از ریوبت شار شود و میباکتری، قارچ و ویروس می ر تواب برای جلوگیری از انت

 ها را از بین برد. با این روش ریوبت 19کووید ویروس 

 

از خاموش کردب دستگاه، آب را از  توانید نیم ساعت قبلدر صورتی که کولرگازی شما این قابلیت را ندارد، می

 .حالت سرمایش خارج کرده و بر روی حالت فن قرار دهید تا ریوبت داخل دستگاه خشک شود

 

 استفاده از فیلترهای ضد ویروس کولرگازی

و فیلتر پالسووما و یا هردو را داشووته باشووند.  3Mها بسووته به مدل ممکن اسووت فیلتر برخی دسووتگاه

در صورتی که دستگاه این فیلترها را دارد، از آب استفاده کنید؛ این فیلترها تا حدی از انتشار  شودمی توصیه

 .کندجلوگیری می 19کووید ویروس 

 در استفاد ه از پنکه مهمنکات 

استفاده از پنکه های می تواند به صورت پنکه های سقفی و پنکه های ایستاده جهت تهویه و خنک سازی 

پنکه های سقفی در صورتی که در داخل ساختماب استفاده شوند بدوب هوای داخل ساختماب استفاده شود. 

لوده فضای داخل را وای آو فقط هباز گجاشتن درب یا پنجره ها می تواند در جابجایی هوای داخل موثر باشد 

ل بنابراین موارد ذی انتقال ویروس ها و عوامل پاتوژب هوابرد موثر باشد بنابراین می تواند درب در آورد به جریا

 بهتر است در زماب استفاده از پنکه ها در نظر گرفته شوند:

صورت حداکثری  موجود بهدر زماب استفاده از پنکه های سقفی می بایست تمامی درب و پنجره های   -1

 .و سرعت چرخش پره ها خیلی زیاد نباشد باز باشند

 افراد در مجاورت باد مستقیم پنکه قرار نگیرند. -2



 
 معاونت بهداشت           

 یدر منازل و اماکن عموم هیتهو یبهداشت دستگاهها)کرونا ویروس(  19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

8 

 

 

محل قرار گیری پنکه توجه شود تا باعث انتقال هوا از محل به ماب استفاده از پنکه های ایستاده، در ز -3

تامین هوای آب از فضای آزاد آلوده به محل تمیز نشود و محل قرار گیری آب به گونه ای باشد که از 

 )مثال در محل پنجره با هوای آزاد و بدوب حضور افراد ( باشد.

 پنجره های موجود در ساختماب برای تعویض هوا باز باشند. ،در زماب استفاده از هر دو نوع پنکه -4

 

 چیلر(-هواساز ای لیفن کو)مرکزی دستگاه های تهویه مطبوعنکات مهم در استفاد ه از 

 

یک ساعت قبل از حضور افراد در ساختماب حداقل  .افزایش یابد از این سستم ها ساعات بهره برداری .1

 .حداقل کاهش یابد تساعت بعد از خروج کلیه افراد به سرع یکبا سرعت نامی شروع به کار کرده و 

 فن های با قابلیت جابجایی هوا در بیشترین فرفیت فعالیت خود قرار گیرند. .2

 .تاسیسات تهویه در ساعات غیر کاری و تعطیلی خاموش نشوند بلکه با کمترین سرعت خود کار کنند .3

  .تنظیم گردد درصد 70تا  40درجه سانتی گراد و ریوبت  بین  30تا  24دما بین  .4

ضاهای در ف سیستم  تهویه مکانیکی در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی تعبیه شده و روشن باشد. .5

بدوب تهویه مکانیکی، پنجره ها و دریچه های بیرونی تنها راه تامین هوای تازه هسووتند و باید به یور 

 دائم باز باشند.

قیس و رتعویض هوا ، باز باشند تا هوا راحت تر به بیروب جریاب یافتهبه صورت نیمه  پنجره و دریچه ها .6

  انجام شود. سازی بهتر

 پرتاب نشود.تا باد مستقیم به یرف افراد  گردد یوری تنظیم هاهتر است دریچهب .7

شار هوا .8 شود ف ضاهای مختلف یکساب باقی بماندباید توجه  ضاهای مختلف، ی ف شار میاب ف . اختالف ف

 اب بخش های مختلف شده و به پراکندگی عامل بیماری زا کمک می کند.موجب جابجایی هوا می

در سویسوتم های تهویه مرکزی که از هوای برگشوتی اسوتفاده می کنند، در صوورت امکاب دمپرهای  .9

شوند سته  ستفاده از آب ) هوای برگشتی باید تماما ب وجود فیلتر در کانال هوای برگشتی دلیلی برای ا

با  HEPAهپا تنها فیلترهای ) فیلترهای استاندارد موجود قادر به حجف ویروس نیستند زیرا نمی شود

شده ) شار ایجاد  13( باالتر از MERVحداقل راندماب گزارش  این توانایی را دارند که به دلیل افت ف

اده اسوووتف ط در موارد خاص می تواب از آنهاو فق شوووده و هزینه باال در همه جا قابلیت کاربرد ندارند

 .(نمود
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ی که قادر به تامین تمامی هوای مورد نیاز از هوای بیروب مورد سوویسووتم های تهویه مطبوع مرکزدر  .10

نیستند همچناب توصیه می شود، در صورت وجود زیرساخت کافی در تجهیز، هوای برگشتی به یور 

صورت نرخ جریاب ه کامل ساختماب تخلیه گردد. در این  ای ورودی کاهش یافته ولی در وبه خارج از 

 تازه به دست خواهد آمد. عوض تمام هوای تامین شده  برای ساختماب، از هوای 

شود مگر در مواقع نادری در حالت کل .11 ساختماب تمیز در نظر گرفته می  شده از خارج  ی، هوای تامین 

 .از قبیل نزدیکی دریچه تامین هوای تازه به کانال خروجی هوا

شته ولی قادر به ججب ذرات  .12 ساز قابلیت ججب ویروس ها را ندا شده در تجهیزات هوا صب  فیلترهای ن

 د.بزرگ تر حامل عوامل بیماریزا می باشن

 .نحوه بهره برداری از آب ها توصیه نمی شود کلی، تغییر فیلتر های موجود و یا در حالت .13

فیلترهای مسوودود شووده منبع آلودگی به شوومار نمی آیند اما به دلیل افت فشووار هوای تامینی، تاثیر  .14

صیه  ساختماب دارند. تو شود فیلتر تجهیزات مطبوع مطامنفی بر حفافت افراد داخل  امه نبس با برمی 

 معمول تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختماب تعویض گردند.

سیسات مکانیکی بطور بالقوه در خطر قرار گیری در معرض عامل بیماریزا  .15 پرسنل تعمیر و نگهداری تا

شوند. فیلتر ها باید در  سالمت این افراد فیلتر ها باید آلوده در نظر گرفته  ستند. جهت ایمیناب از  ه

ه تعویض شووده و فیلترهای مسووتعمل باید در محفظه های دربسووته قرار داده زماب خاموشووی دسووتگا

 .شوند. استفاده از دستکش، ماسک و محافظ صورت توصیه می شود

دزدایی کانال های هوا، عالوه بر برنامه نظاقت معمول نیست. ذرات ناقل ویروس به سختی به گننیازی  .16

فی و عدم اسووتفاده از هوای برگشووتی برای تمیز بر روی سووطوح قرار می گیرند. حفظ جریاب هوای کا

 .نگه داشتن کانال ها کافی است

 .یلترهای هپا الزم استنصب فدر صورت نصب تجهیزات تصفیه هوا  .17

ای میکروبی داخل سووواختماب می هافزایش تعویض هوای داخلی روش موثرتری برای حجف آالینده  .18

 باشد.

می تواند تاثیرگجار باشوود اما به یور  نانومتر 254با یول موج  بالمپ ماورابنفش ضوودمیکرونصووب  .19

 نی و بیمارستاب ها مورد استفاده قرار می گیرد.امعمول این تجهیزات صرفا در مراکز درم
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ضاهای عمومی و ادارات .20 ضر از  در ف شود افراد حا صیه می  شود تو ستفاده می  ستم ها ا سی که از این 

 ماسک استفاده نمایند.

و  جریاب هوای تازه و جلوگیری از چرخش هوای آلوده در داخل ساختماب بسیار مهمتر استافزایش  .21

 در زماب استفاده از چیلرها، دستگاه یوری تنظیم شود که تامین هوای آب بیشتر از هوای بیروب

 درصد هوای تازه استفاده کنند. 100هواسازها از  باشد.

 

همانند باکتری، قارچ و  ویروس که این  دهد بعید به نظر می رسداز آنجا که ایالعات موجود نشاب می : نکته

ر ، در حال حاضافزایش دهدتکثیر یابد و بار عفونت زایی خود را )مجاری( تهویه مطبوع داکت کپک ها در فضای

 و روش های توصیه نمی شود و اداری برای این مجاری ها در محیط مسکونی گندزدایی اضافی و ویژهاقدامات 

 کفایت می کند.داکت ها  ل نظافت و نگهداریمعمو

تهویه به عنواب منبع آلودگی در نظر گرفته نمی شوند ، به خصوص اگر دستورالعمل های الزم  سیستم های

از راهبردهای صرفه جویی در مصرف انرژی )به عنواب مثال تهویه کنترل شده توسط تقاضا  جلوگیریبرای 

 انجام شود.کنترل می شود( و چرخش هوا آلوده  CO2 که توسط یک تایمر یا ردیاب های

 فیلترها

فیلترهای معمول نصب شده در سیستمهای تهویه هوا قابلیت ججب ویروس را ندارند ولی قابلیت ججب ذرات 

 در بزرگ تر رادارند.در حالت کلی تغییر فیلترها ی موجود و یا نحوه بهره برداری آب ها توصووویه نمی شوووود.

 ارائه شده است. 1استفاده از فیلترهای ضد ویروس میزاب کارایی فیلترها در جدول صورت الزام 
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ستم های تهویه میزاب کارایی -1جدول  سی شده در ستفاده  -جهت حجف ویروس کووید فیلتر های مختلف ا

19  

 نوع سیستم تهویه

 فرفیت نگهداری نوع فیلتر

 

 لحداق

میزاب 

کارایی 

گزارش 

 شده

درصد 

 جداسازی

قطرات 

 یحاو

ویروس 

-کووید

)بزرگ تر 19

 5از 

 میکرومتر(

آئروسل های 

حاوی 

ویروس 

 -کووید

)کوچک 19

 5تر از 

 میکرومتر(

 سیستم های تخصصی

HVAC 
)به عنواب مثال سالن 

 تئاتر، ازمایشگاه(

H13 -14 [DIN EN]  20-16 99/99% بله 

 بله % H13  [DIN EN] 20-16 95/99 فیلترهای هپا

 HVAC سیستم های

برای ساختماب های 

، کشتی  مساجداداری ، 

 های کروز و غیره

ePM1 [EN ISO]  13-9 80%< خیر بله 

تهویه مطبوع مستقل 

)به عنواب مثال آپارتماب 

ها ، مغازه ها ، رستوراب 

 (ها

 فایبر گالس -

 
پلی استر/فیلتر هوای  -

 صفحه ای

4-1 

 

13-8 

40%> 

 

45% 

 خیر بلی

 خیر ندارد ندارد ایستادهپنکه 

 

 

 

 

 

 



 
 معاونت بهداشت           

 یدر منازل و اماکن عموم هیتهو یبهداشت دستگاهها)کرونا ویروس(  19-راهنمای گام دوم مبارزه با کووید

12 

 

 ها و ساختار کولر گازی قسمت -1 پیوست

جهت تمیز سازی و تعویض فیلتر ها می بایست از کارشناس و افراد مرتبط کمک گرفت و در صورتی 

شنا  ساختار کولر گازی آ سمت ها و  ست با ق سازی و تعویض فیلتر می کنید نیاز ا که خودتاب اقدام به تمیز

 باشید در زیر نکات مهم در این زمینه ارائه شده است. 

 

  کویل()فن کولر گازیساختار  
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 قسمت خارج از خانه )کندانسور(

 
 قسمت داخل خانه)فن کوئل یا تبخیر کننده(

 
 

هوای فن کویل داغ) کندانسووور ( هیچ گونه ارتبایی با داخل خانه ندارد .بنابراین خطر بهداشووتی برای  .1

 افراد داخل خانه ندارد.

 

 می شود.هوای خانه توسط فن )کویل سرد داخل خانه(چرخش داده  .2
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شیمیایی ،ذرات، .3 فن کویل آنرا ، ،باکتری ،ویروس و...(  در ایاق قاچ  در صورت وجود هرگونه آلودگی)  

  .و افراد با سرعت بیشتری در معرض آلودگی ها قرار می گیرند به چرخش در می آورد

کویل با عطسووه ( توسووط فن  ها  ) بویژه در هنگام سوورفه و باکتری قطرات تنفسووی حاوی ویروس و .4

 سرعت بیشتری در فضای ایاق پراکنده می شوند .

 

 

 



مهم در پیشگیری از کرونا  نکات: 2پیوست 

 ویروس

 های خود قبل از خوردب و آشامیدب دست

ثانیه با آب  20را تا باالی مچ به مدت حداقل 

و صوووابوب مایع بشوووویید و درصوووورت عدم 

ه کنندترسی به آب سالم از مواد ضدعفونیدس

 استفاده نمایید؛ بر پایه الکل

 

  ند از که مریض هسوووت با افرادی  ماس  ت

دادب با از روبوسوووی و دسوووت. کنیدخودداری 

متر از افراد  2تا  1افراد دیگر بپرهیزید )فاصله 

     شود(؛ ظبیمار حف

 

 وک حتما از ماسوووک افراد بیمار و مشوووک

 استفاده نمایند؛

 
 

 به چشوووم، بینی از دسوووت دهاب  وزدب 

 ؛کنیدخودداری

 
 

 

 

 

  سرفه، دهاب و بینی خود سه و  هنگام عط

ستمال کاغجی  ستمال را را با د شانید و د بپو

 در سطل زباله بیندازید؛

                                                       
 

  اگر عالئم سووورماخوردگی دارید در منزل

 استراحت کنید؛

 ها در هوای سوورد و خشووک انتقال ویروس

تری دارند و باید هوای محیط مریوب سریع

 داشته شود؛نگه

  مکرر با آب هستیدسطوحی که در تماس 

 را گندزدایی نمایید؛

 
  با مصوورف میوه و خود را سوویسووتم ایمنی

 ؛تقویت نمایید سبزیجات تازه

 
 خود آموزش دهید؛ به ایرافیاب 

 


