


فرا رسیدن نوروزبه مناسبت19نکات توصیه ای در رابطه با کووید 



ان توصیه های مهم جهت حفظ سالمت شهروندان گرامی در بحر
شیوع کرونا

سرپوشیدهفضاهایویژهبهشلوغ،اماکنحضوردرعدم·

مترنیمویکحداقلمیزانبهاجتماعیفاصلهرعایت·

ماسکازصحیحاستفاده·

ثانیه20مدتبهحداقلوالکلیهایکنندهضدعفونیبادسترسی،عدمصورتدروصابونوآبباترجیحاًدستهاشستشوی·

آلودههایدستباهاچشموبینی،صورتنکردنلمس·

نفستنگیوسرفهتب،عالئممشاهدهدرصورت4030شمارهباتماس·

درمانوبهداشتوزارتابالغیبهداشتیهایپروتکلوشدهاعالماخبارآخرینبهاستناد·

هریشدرونوشهریبرونسفرهایازاجتنابوخانهدرماندن،المقدورحتی:موکدتوصیه





پیشگیری از مسمومیت های غذایی در سفر

یکازبیشباشد،میگرماتاقهوایاگر)ساعت2ازبیشراشدهپختهغذاهایهرگز

.نکنیدرهامحیطدمایدر(ساعت

دهیدگرماگرادسانتیدرجه74دمایتاراآنهاباقیمانده،غذاهایکردنگرمدوبارهبرای

.کندبخارغذاتا

.شوندمیفاسدزودخیلیباشند،میخامهومرغتخمسس،حاویکهغذاهایی

.نکنیدمصرفرااندباقیماندهروز3ازبیشکهغذاهایی



را اگر فرآورده ای ظاهر یا بوی ناخوشایندی داشت، به هیچ عنوان آن

داشته نمسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی غذاهای .نچشید

.باشند

ساعت 24با وجود اینکه اکثر مسمومیت های غذایی معموالً ظرف 

روی برطرف می شوند، اما بعضی از آنها مانند مسمومیت با غذای کنس

. کشنده باشندمی توانند 



سته در سفر ، از محصوالت لبنی و خوراکی هایی که دارای ب

تفاده بندیِ دارای نشان سالمت و مجوز بهداشتی هستند اس

از خرید و مصرف فرآورده های خوراکیِ فله ای . نمایید

.جداً اجتناب کنید



مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم

غیرکشكمصرفاثردرکهاستکشندهغذاییمسمومیتنوعی،بوتولیسم

آنهابهمناسبحرارتمصرف،ازقبلکه)کنسرویغذاهای،پاستوریزه

.کندمیبروزآلودهکالباسوسوسیسیاو(استنرسیده

ظاهر(ساعت24تا12ازبعد)تاخیربامسمومیتاینهاینشانهوعالیم

واناییتعدمفوقانی،پلكافتادگیدوبینی،دید،تاریشاملوشودمی

میلوگدردوخشکیوبلع،سختیزبان،لکنتتکلم،اختاللحرکتی،

.باشد



میاستفادهشدهکنسروآمادهغذایازسفردرچنانچه

درآبِدردقیقه20مدتبهکنسرودادنحرارتبانمایید،

لیسمبوتوکشندهمسمومیتخطرازتوانمیجوشیدنحال

.کردپیشگیری



نکات ایمنی در پیشگیری از بروز مسمومیت

با مواد شیمیایی و شوینده های خانگی هنگام نظافت منزل

هایفرآوردهازاستفادههنگامدرهمیشه

بندیهبسترویبرچسبشوینده،وشیمیایی

رفمصسپسونمودهمطالعهکافینوردررا

.نمائید

کیتاریدرشیمیاییموادوداروهاازاستفاده

.باشدخطرناكتوانندمی



ویشیمیایموادازاستفادههنگامدر

،کنندهپاكوشویندههایفرآورده

یخوببههواتاکنیدبازراهاپنجره

.باشدداشتهجریانمحیطدر

بخارهایترکیبات،اینازبسیاری

مخاطبهکهکنندمیایجادسمی

.زندمیصدمههاریهوبینیدهان،



مانندخانگیمحصوالتوداروهاازبسیاری

پاكالكبر،لكوشویندهموادنمك،جوهر

مانند)کشجوندهوکشحشرهسمومکن،

یمنفتوبنزینضدیخ،تینر،،(موشمرگ

وستپباتماسوشدنبلعیدهصورتدرتوانند

.اشندبسمیبسیارتنفس،صورتدریاوچشمو



از اختالط مواد شیمیایی

مانند جوهر نمک، مواد 

سفید کننده و لک بر 

.جداً خودداری کنید

بخارات و گازهای ناشی از 

این اختالط،

ده بسیار سمی و خفه کنن

.می باشند



در زمان نظافتت ستطوو و استتفاده از 

تکش ترکیبات شوینده و پاک کننده از دس

رت الستیکی ، کفش جلو بستته و درصتو

.امکان، ماسک استفاده نمایید



موادازاستفادهازپسهمیشه

ودیدببنراآندربسریعاًشیمیایی،

.دهیدقرارکودکاندسترسازدور

ایهدربستظرفهیچکهنماییددقت

.نیستاماندرکودکاندسترساز



ربتشخصوصاً داروهاوبنزینونفتشوینده،وشیمیاییمحصوالت

.کنیدنگهداریآناصلیظرفدرهمیشهرامتادوناعتیادترک

بطریمانند)خوراکیموادظرفدرراهافرآوردهاینهیچگاه

موادایناشتباهیشدنخوردهسببعملاین.نکنیدنگهداری(نوشابه

شدخواهدایشانشدیدمسمومیتوکودکانتوسط



ر در صورتیکه فردی از نزدیکان شما ماده ای غی

با خوراکی و سمی را بلعید و یا استنشاق نمود،

و یا مرکز اطالع رسانی 115مرکز اورژانس 

.تماس بگیرید190داروها و سموم 



گازهای سمی و گزیدگی ها،مسمومیت با گیاهان

در سفر

در مستتیر ستتفر توجتته کنیتتد کتته 

ره، مسمومیت با گیاهانی مانند خرزه

مخصوصتاً و دیفن باخیتا، کرچتک

قارچهای خودرو می توانتد بستیار 

. خطرناک و کشنده باشد



وباشیدکودکانمراقب

بامسمومیتوقوعدرصورت

دررامسمومفردعوامل،این

رکزمنزدیکترینبهوقتاسرع

.کنیدمنتقلدرمانی



سط گلها هنگام بازی کودکان در فضای باز، مراقب آنها باشید تا تو

یاهان تماس پوست با برخی از این گ.و گیاهان سمی مسموم نشوند

( رزهرهمانند دیفن باخیا و خ)و یا به دهان بردن آنها ( مانند گزنه)

.منجر به مسمومیت شدید می شود



چنانچه در یک محیط بستته و دارای بختاری 

هوع، نفتی یا گازی، دچار عالئمی مانند حالت ت

قیه را سرگیجه و خواب آلودگی بودید، سریعاً ب

.در جریان بگذارید

وودهبتماسدرکربنمنوکسیدگازباکهشخصیهر

عاینهمپزشکتوسطفوراًبایدباشد،فوقعالیمدارای

.شود



دارایکهافرادیحامله،زنانمسن،افرادونوزادان

گازنایباچنانچههستند،عروقیقلبیهایناراحتی

تماً حعالمتنداشتنصورتدرحتیباشندتماسدر

.شوندمعاینهپزشکتوسطباید



سمیدیدا  شوبوبیرنگ،بیکه)کربنمنوکسیدگازبامسمومیتبروزاحتمالکاهشجهت

وسایلنبوداستانداردازاطمینانضمن.باشدمحیطدرهواتهویهسیستمیكباید(است

آنهاکردعملسالمتازدائما دیواری،پکیجوآبگرمکن،(گازیونفتیبخاری)گرمایشی

رانگذبرایراجدیدیمحلاگرخصوصا  راوسایلایندودکشونمائیدحاصلاطمینان

.کنیدکنترلدارید،درنظرعیدتعطیالت



ن،روشموتوربااتومبیلِ داخلدرهیچگاه

ارکاین.نخوابیدکوتاهمدتبرایهرچند

سیدمنوکباکشندهمسمومیتبروزسبب

.شدخواهدکربن
ی در همچنین از روشن کردن گاز پیک نیک

داخل چادر، یا اتومبیل و یا در هر محتیط

جتداً بسته دیگری به منظور تامین گرما،

.خودداری نمائید



دردقتوتوجهضمندرخت،دارایوبازفضاهایدراسکانصورتدر
گزندگانخصوصبه)حشراتگزشازجلوگیریجهتمحیطانتخاب

:بهشودمیتوصیه،(خطرناک

...(و آستین بلند، شلوار بلند، جوراب)پوشیدن لباسهای محافظت کننده ·

عدم استفاده از عطرهای با بوی تند· 

استفاده از پشه بند·

ه عدم دستکاری النه زنبور، و ترک محیطی که زنبور دارد به جای اقدام ب·
کشتن آنها

استفاده از مواد حشره کش در شب·

امتناع از آویزان کردن لباس روی درخت·

ی ها یری از مسمومیت ناشی از گزیدگگپیش



هبرازیدهگمارفردسریعترچههر

ویدکنمنتقلبیمارستاناورژانس

ایوکشتنبرایتالشبارازمان

ینهمچن.ندهیددستازمارگرفتن

بآبامارگزیدهعضوکردنسرداز

.کنیدخوددارییخیاسرد

مارگزیدگی

حرکاتازوکنیدآرامرابیمارمارگزیدگی،هنگامدر

.کنیدجلوگیریاوحدازبیش

میکیاهمسطحوحرکتبیبایدراگزیدگیمحلعضو

.داشتنگهقلبسطحازترپایین

.نماییدمنتقلدرمانیمرکزیکبهسریعارامارگزیدهفرد



ناحیهدرشدیددردبروزبهمنجرتواندمیعقربگزش·

.شودگزش

نیزمرگبهمنجرحوادثوحیاتتهدیدکنندهعالئمگرچه·

ینترنزدیکبهبایدرامصدومفردولیدهد،میرخگاهی

.نماییدمنتقلپادزهرتزریقبرایدرمانیمرکز

گزشناحیهبهمحدودعموماًعقرب،گزشازناشیتورم·

تا4برایگزشناحیهدرسوزشوحسیبیاحساسواست

میبهبودساعت24ازپسمعموالًوآیدمیبوجودساعت6

.یابد

عقرب گزیدگی



زنبورگزیدگی

.نمایدروزبسرخزنبوروعسلزنبورمانندزنبور،انواعنیشاثردراستممکنزنبورگزیدگی•

.کنیدخودداریوحشیخصوصازنبورهایکندویدستکاریاز•

.باشدکشندهتواندمیزنبورهاجمعیدستهگزشوحمله•

:ازعبارتندزنبورمعمولیهایگزشدراولیهاقدامات•

.بشوئیدصابونوآبباراگزیدگیزنبورمحل.1

هریمتوالطوربهودهیدقراریخمحتویکیسهیاسردکمپرسگزیدگیزنبورمحلروی.2

اجتنابوستپروییخمستقیمقراردادناز)برداریدپوسترویازرایخکیسهیکباردقیقهپانزده

.(بپرهیزیدموضعکردنگرمازونمائید



رگیجهسدچارهواپیما،یاوکشتیقطار،اتومبیل،حرکتضمنچنانچه

50قرص2یا1مصرفباباشیدداشتهخاطربهشوید،میتهوعحالتو

یککرارتوسفرشروعازقبلساعتنیمهیدرینات،دیمنگرمیمیلی

ازناشیعوارضتوانمیسفر،طیدریکبارساعت6تا4هرقرص

ولطدرکهداشتتوجهباید.کردبرطرفراسرگیجهوتهوعحرکت،

بارداریصورتدر.شودمصرفقرصعدد8ازبیشترنبایدساعت24

.نماییدمشورتپزشکیاداروسازباشیردهی،یا



صورتبهراداروییمزمن،بیماریبهابتالدلیلبهبستگانتانیاوشماچنانچه

پایانتاوسفرضمندرنیازحدبهراداروشویدمطمئنکنید،میمصرفمرتب

مکنممقصدیامسیردرداروتهیهبرایکهچرادارید،اختیاردرتعطیالت

.شویدمشکلدچاراست

اریهایبیمداروهایتشنج،ضدداروهایمانندداروهاازبسیاریناگهانیقطع

دضداروهایعصبی،اختالالتوافسردگیضدداروهایفشارخون،وقلبی

ا،هبیوتیكآنتیهمچنینومسکنداروهایبرخیوخونچربیودیابت

.کردخواهدمواجهمشکلبارابیمار



همراه داشتن جعبه کمك های اولیه، خصوصاا  در ماورد 

خانواده هایی که فرزند خردسال دارند، همچنین هماراه

داشتن پوشك، شیرخشك ، درجه تب، داروهاای بادون 

ره و یا نسخه مانند شربت تب بر، شربت سرماخوردگی، قط

ه و گااز شربت مولتی ویتامین و آهن، پماد سوختگی، پنب

استریل و دیگر داروهایی که کودك در حال مصرف مای

.باشد در طی سفر ضروری می باشد



زداروسادکترازراداروهانگهدارینحوهدارو،تحویلهنگام
.بپرسید

داروکهظروفیداخلدریاویخباهمراهرایخچالیداروهای
.نماییدحملدارندمینگهخنكرا

اركپآفتابنورزیرکهاتومبیلیدرراخودداروهایهیچگاهو
درحتی)اتومبیلعقبشیشهمجاورتدریاواستشده

.ندهیدقرار(زمستان



و بطور کلی در صورت نیاز می توانید سواالت خود را در زمینه اطالعاات دارویای

داروها انواع موارد مسمومیت، با موضوعات ذیل و با کارشناسان مراکز اطالع رسانی

:درمیان بگذارید190و سموم به شماره تلفن 

نحوه نگهداری و مصرف صحیح داروها·

تداخل مصرف همزمان داروها با هم و با مواد غذایی·

مصرف داروها در دوران بارداری و شیردهی·

عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها·

سازگاری و نحوه اختالط داروهای تزریقی·



سامان دهی قفسه دارویی خانه

هایهکیسبامنازلدرحتماًنو،سالگردگیریوتکانیخانهانجامضمن

.دشخواهیدمواجهشدهمصرفنیمهشربتیاوکپسولقرص،محتویدارو

آنقواییمجعبهرویمیالدییاشمسیتاریخبهمعموالداروهاانقضاءتاریخ

رویبرها،کپسولوقرصهابندیبستهآلومینیومیهایورقهانتهایدرها،

واییمقجعبهروییاتیوبانتهایرویوتزریقیویالهایوآمپولشیشه

.استشدهحکموضعیهایکرموپمادها

انساموسرراخودخانهدرموجودداروییقفسهیاجعبهشودمیتوصیه

.دهید



نرسيدهفراآنهاانقضاءتاريخكهداروهايي

قابلندارند،منزلدراياستفادهولياست

ودباشننميمشابهمراكزوداروخانهبهعودت

.گردندمعدوماستبهتر

ايهبخشنامهبهاستنادبااستذكربهالزم

شهرسطحهايداروخانهدارو،وغذاسازمان

.باشندميمعذورداروگرفتنپساز



نددي بسته باز تاريخ انقضاء آنها فرا رسيده داروهايي را كه 
ريختده و معددوم داخدل كيسده زبالده نمائيد، اصلي خارج 

.نمائيد

جلوگيري از مصرف نابجاي داروهاي دورريخته شدده،براي 
الده را بدا زبكپسول هاي تاريخ گذشته و قرص ها بهتر است 

ند تا ظاهر ناخوشداينماييد، هاي تر مانند تفاله چاي مخلوط 
.  آن مانع مصرف داروها توسط كودكان و يا حيوانات شود



ي را در فاضالب خدالهاي تاريخ گذشته شربت 
. كرده و شيشه هاي آن را دور بريزيد

گذشت آنتي بيوتيک ها را بعد ازسوسپانسيون 
.يدبينداززباله داخل سطل از مصرفشان ده روز 

و گوشي كده هاي چشمي براي نگهداري قطره 
ه درب آنها باز شده است به بروشور دارو مراجع

.نماييد



ها و فرآورده های آرایشی و بهداشتی هم دارای تتاریخ انقضتاییکرم 

ظترف پس از بازکردن درب ماه 36ماه تا 6از (  بسته به نوع فرآورده)

بتاز که به صورت یک عدد در کنار تصویر یک قوطی بتا دربباشند، می 

آرایشی بسیاری از لوازم. )شده روی بسته بندی فرآورده ترسیم می شود

جتاد هم بعد از مدت اعالم شده بر روی بسته بندی، در صورت استفاده ای

.(عوارض می نمایند


