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Frequently Asked Questions 

  عالمگير H1N1آنفلوآنزاي   

 جلوگيري از آنفلوآنزا
 نكاتي براي جلوگيري از گسترش بيماري در خانه شما

را تمرين آنيدبهداشتي عادت هاي خوب   
 .از دست زدن به چشم ها بيني و دهان خود خودداري آنيد 
 .ين خود بپوشانيدتدستمال آاغذي و يا آسسرفه ها و عطسه ها را با يك  
 . ثانيه بشوئيد 20دستان خود را بكرات و با استفاده از صابون و آب گرم براي  

 .)زماني آه آب و صابون در دسترس نيست از ضدعفوني آننده دست استفاده آنيد(
 

 عادت هاي خوب خانه داري را تمرين آنيد
 .رد محل هاي استفاده شده توسط چندين نفر شودپنجره ها را باز آنيد تا هواي تازه وا 
 .سطح چيزها را بوسيله ماليدن مواد ضدعفوني خانگي تميز آنيد 
 .از ماشين ظرف شوئي و يا آب داغ و صابون براي تميز آردن مسائل غذاخوري استفاده آنيد 
ازّ بغل آردنّ  لباس هاي آثيف آماده شستن در زمان دست زدن به آنها براي جلوگيري از مريضي  

 .پرهيز آنيد
 

 افراد جدائي آه مريض هستند
 از تماس نزديك با افرادي آه مريض هستند پرهيز آنيد 

 .)فوت از آنها دورتر باستيد 3اگر مي توانيد (
 .تاق جداگانه غذا بخورند و بخوابنددر صورت امكان افراد مريض مي بايست در ا 
 تخت خواب ها را طوري قرار دهيد آه افراد سر فرد اول در آنار پاي نفر بعدي قرار گيرد 
 

 به عالئم بيماري در خانه بپردازيد
 .ساعت بعد از تمام شدن تبشان در منزل بمانند 24افرادي آه مريض هستند بايد تا  
  . آب آب مرغ و نوشابه هاي ورزشي بنوشيد يعات بي رنگ مانندما ،براي جلوگير از آم شدن آب بدن 
 . ندهيد سال آسپرين و يا مواردي آه در آن آسپرين وجود دارد 18به آودآان و نوجوانان آوچكتر از  
بدون صحبت آردن با فراهم آننده خدمات بهداشتي داروهاي سرما  نبايدسال  4به آودآان آمتر از  

   .خوردگي بدون نسخه داد

 
افرادي آه مريض هستند اگر موارد زير را دارند ميبايست مراقبت هاي پزشكي اورژانس دريافت آنند 

 گيجي •
 سرگيجه ناگهاني •
 رنگ پوست خكستري و يا آبي رنگ •

 نفس آشيدن تند و يا مشكل تنفس •
 درد سينه  •
 مشكل نوشيدن و نگاه داشتن مايعات در بدن •
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