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 19-کٍَیدهردم در برابر بیوبری هوه گیر  ٍ خَد از هحبفظت

 

 آمًزان داوش برای سازمان جهاوی بهداشت هىری مسابقه

 

 

 

 عسیس، آهَزاى داًش

. وٌذ دفَت 19-وٍَیذ گیش ّوِ ثیوبسی هَسد دس ٌّشی هسبثمِ یه دس ضشوت ثِ سا ضوبثْذاضت  خْبًی سبصهبى ضشلی هذیتشاًِ هٌغمِ دفتش
 اص یه ّش وِاست  ًمطیثشای ثِ تصَیش وطبًذى  ٌّشی یآثبستَلیذ  ًٍَؽَْس  ثیوبسی ایي اصفوَم  آگبّیاستمبی  ،ثشگضاسی ایي هسبثمِاص  ّذف

 .ثبیذ اًدبم دّین چِ اثتال صَست دسایي وِ  ٍ ایفب وٌذ وشًٍب ثِاثتال  ثشاثش دس دٍستبًوبى ٍ خبًَادُ ،خَد اص هحبفؾت دس تَاًذ هی هب

  
 یهدس لبلت  سا آى دس هَخَد اعالفبت وٌیذ سقی ،خَد خاللیت ّبی هْبست ٍ تخیل اص استفبدُ ثب سپس ٍ ثخَاًیذ سا اعالفبت ثشگِ ایي لغفبً

ثِ ووه  ٍ ثگزاسیذ هیبى دسخَد  ّوسبالى ٍآهَصگبساى  ،پذس ٍ هبدس ثب سا خَد ّبی ایذُ وِ وٌین هیتَصیِ . ثِ تصَیش ثىطیذ ًمبضی یب عشاحی
  .وٌیذتجذیل   ٌّشی اثش یه ثِ سا ّب ایذُ ثْتشیيُ چگَىتصوین ثگیشیذ آًبى 

 

 19 -کٍَید

 
 ،سشفِ ،تت ضبهل ففًَت سایح فالئن. هی ضَد ًبضی وشًٍب ٍیشٍس ًبم ثِ خبصی ٍیشٍس اص وِ است سشیـثب ضیَؿ  ثیوبسی یه 19-وٍَیذ

 .ًذاسًذ فالئوی ّیچهجتال  افشاد اص ثقضی. است تٌفسی هطىالت ٍ ًفس تٌگی

 ،هٌبست پیطگیشی الذاهبت ثذٍى. ضَد هشي حتی ٍ ولیِ ًبسسبیی ،تٌفسی ضذیذ هطىالت ،الشیِ رات ثبفث تَاًذ هی ففًَتایي  ،ضذیذ هَاسد دس
 داسای وِ سي ّش دس یبسبل  60 ثبالی افشاد. وٌٌذ آلَدُ سا دیگشاىهجتال ضًَذ ٍ خَد ًیض  19-وٍَیذثِ  آلَدُ فشد یه عشیك اصهوىي است  افشاد

اضىبل حبد  ثِ اثتال خغش هقشض دس ثیطتش ،ثبضٌذ سشعبى ٍ چبلی ،دیبثت ،سیَی ٍ للجی هطىالت ،ثبال خَى فطبس هبًٌذ ای صهیٌِثیوبسی ّبی 

 .داسًذ لشاس ثیوبسی

 وشدى تقغیل ،هشصّب ىثست خولِ اص ،اًذ دادُ اًدبم 19-وٍَیذ ضیَؿ اص پیطگیشی ثشای سا الذاهبتی وطَسّب اص ثشخی ،گیشی ّوِ افالم صهبى اص
 ایي ّوِ یب ثشخی ،وطَسّش  دس ثیوبسی ضیَؿ هیضاى ثِ ثستِ ًیض اوٌَى ّن. دیگش الذاهبت ٍ ولی یب خضئی ضذ ثِ صَست ٍ آهذ هٌـ ،هذاسس

 .استضذُ  ثیطتش ٍ افضایص آهبس هجتالیبى ثِ ثیوبسیهٌدش ثِ ضیَؿ  وطَسّب ثشخی دس صهستبى فصل. هی ضَدهحذٍدیت ّب افوبل 

ّش . داسًذ لشاس ففًَت خغش هقشض دس ،هجتال/ هطىَن 19-وٍَیذ ثیوبساى ثب ًضدیه ٍ هىشس توبس دلیل ثِ دسهبًی ٍ ثْذاضتی پشسٌل اص ثسیبسی
 ٍیشٍس هقشض دس گشفتي لشاس دلیل ثِ ًیض ثشخی ،ثِ ایي ثیوبسی هجتال هی ضًَذ ثْذاضتی هشاوض ٍ ّب ثیوبسستبى دسوبدس دسهبًی  اص ثسیبسیچٌذ 

 .ضًَذ هی آلَدُ دس خبًِ خولِ اص خبهقِهختلف  ّبی هحیظ دس

 تأییذ سسوی ًْبدّبی تَسظ ثبیذ ،ضَد ضٌبختِ هَثش ٍ ایوي ٍاوسي یه اگش. است تَلیذ دست دس 19-وٍَیذ ثبلمَُ ٍاوسي چٌذیي حبضش حبل دس
  ووه سًٍذ ایي ّوبٌّگی ثِوِ  تالش هی وٌذ خْبى سشاسش دس خَدًْبدّبی ّوىبس  ثب سبصهبى خْبًی ثْذاضت. ضَد تَصیـ ٍ تَلیذ ٍ سپس

 .ضَدتضویي ثِ آى ّوگبى  دستشسی، هَخَد ثَد هَثش ٍ ایوي یٍاوسيّش صهبى وِ  ٍوٌذ 

 .خَاّذ ثَد ٍیشٍس ضیَؿ اصپیطگیشی  ّوچٌبى 19-وٍَیذ ثشاثش دس هب دفبفیالذام  ثْتشیي ،ًجبضذ دستشس دس یٍاوسي وِ صهبًی تباهب 

 ثیٌی ٍ دّبى فغسِ ٍ سشفِ ٌّگبم ،ثطَیین سا خَد ّبی دست هشتجبً سفبیت وٌین، سافیضیىی  گزاسی فبصلِ ثبیذ ،ثیوبسی ضیَؿ اص پیطگیشی ثشای
 هحبفؾت ثشای هبسه اص استفبدُ. وٌین خَدداسی دّذ هی ًطبى سا فغسِ ٍ سشفِ هبًٌذ فالئوی وِ وسی ثب ًضدیه توبس اص ٍ ثپَضبًین سا خَد

 .است هْن ًیض ثیوبسی ضیَؿ اص خلَگیشی ٍ دیگشاى اص
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 ؟ددهی اًجبم دتَاًی هی کبری چه دیگراى ٍ خَد از هحبفظت برای
 

اهب . خستگی ٍ خطه سشفِ ،تت: فجبستٌذ اص 19-وٍَیذ فالئن ضبیقتشیي. بشٌبسید را 19-کٍَیدبیوبری  عالئن ٍسیع طیف •

 گشفتگی ،گلَدسد ،سشدسد ،ًبساحتی ٍ دسد ،ثَیبیی یب چطبییحس  دادى دست اص ی ًیض ثشای ایي ثیوبسی ٍخَد داسد اص خولِدیگش فالئن
 .پَستی ثثَسات یب اسْبل ،چطن لشهضی ،ثیٌی

 ثپَضبًیذ سا خَد ثیٌی ٍ دّبى فغسِ ٍ سشفِ ٌّگبم ،وٌیذسفبیت  سا فیضیىی فبصلِ ،ثطَییذ سا خَد دستبى هشتجبً ،هبًدى سبلن برای •

 .ثضًیذ هبسه ،فیضیىی فبصلِسفبیت  اهىبى فذم صَست دس ٍ

 را خَد ٍ بوبًید خبًه در بهبَدی زهبى تب ،دارید خفیف تب یب سردرد ،سرفه هبًٌد جسئی عالئن اگر حتی •

 .ثگیشًذ توبس تلفٌی هطبٍسُ خظ سبهبًِ یبهشاوض دسهبًی  ثبدسیبفت ساٌّوبیی  ثشای ثخَاّیذ پذس ٍ هبدس خَد  اص .کٌید قرًطیٌه

 ٍ هحلی بهداشت هسئَلیي یب سبزهبى جهبًی بهداشت هبًٌدقببل اطویٌبى  هٌببعبه رٍز را از  اطالعبت آخریي •

 دسثِ هشدم ّش هٌغمِ  هطبٍسُاسائِ  ثشایخـ هش ثْتشیيهشاوض دسهبًی  ٍ هحلی ٍ هلی ثْذاضتًْبدّبی  .دریبفت کٌید خَد هلی

 .ّستٌذدس ثشاثش ایي ثیوبسی  خَد اص هحبفؾت ثشایالذاهبت الصم  هَسد

 

 داد؟ اًجبم تَاى هی کبری چه هدرسه در
 

 وبس ٍ وَدوبى یبدگیشی تَاًبیی ثشهوىي است  هذاسس تقغیلی. است هْن ثسیبس وَدوبى ایوٌی ٍ سالهتی ،سفبُ ،سضذ ،یبدگیشی ثشای آهَصش
 گبهْبیی ،یه دٍسُ عَالًی تقغیلی اص پس هذسسِ ثِ ثبصگطتثشای  آهَصاى داًص ثِ ووه ثشای وطَسّب ثٌبثشایي. ثگزاسد هٌفی تأثیش ٍالذیي

 ،آهَصگبساى آهَصاى، داًص. است هْنٍ سفبیت آًْب ثسیبس  هذسسِ دس 19-وٍَیذ ضیَؿ اص پیطگیشی ثِ هشثَط اعالفبتثِ تَخِ وشدى . اًذ ثشداضتِ

 .داسًذ هْوی ًمص ّوِ ٍالذیي ٍ وبسهٌذاى

  

 هوه هسئَلیت دارًد
 

 تَْیِ ،هبسهاستفبدُ اص  ،اص اعشافیبىایوي  فبصلِحفؼ  هبًٌذ سبدُ احتیبعی الذاهبت اًدبم ثب ،داسد ضیَؿ ضوب خبهقِ دس 19-وٍَیذ اگش •
 ایويخَد سا  ،دستوبل وبغزی یب خویذُ آسًحداخل وشدى  سشفِ ٍ ّب دستضستي هىشس  ،دٍسی وشدى اص تدوقبت ،ّب اتبق هٌبست

 .سا ثِ وبس ثگیشیذ خَد وبس یب تحصیل ،صًذگی هحلتَصیِ ّبی هسئَلیي ثْذاضتی . ًگْذاسیذ

 اص استفبدُ ثِ سا دیگشاىخَد ًیض  اص هحبفؾت ثشای. ثضًیذ هبسه دیگشاى اص هحبفؾت ثشای ٍسفبیت وٌیذ  سا فیضیىی گزاسی فبصلِ •

 .وٌیذ تطَیك هبسه

 خولِ اص ،ّب هیىشٍةوبس  ایي. ثطَییذ صبثَى ٍ آة ثبیب  وٌیذ تویض الىل حبٍی وٌٌذُ پبن هبیـ ثب وبهل ٍ هٌؾن عَس ثِ سا خَد دستبى •

 .ثشد هی ثیي اص ثبضذ ضوب اىدست سٍی است هوىي وِ سا ییّب ٍیشٍس

 افضایص سا ثْذاضتی ّبی هشالجت خذهبت ثبسی فصلی ًیض هبًٌذ ّش سبل آًفلَاًضاثیوبسی  ،19-وٍَیذ گیش ّوِ ثیوبسی اداهِ ثب صهبىّن •
 وِ وٌذ هی   تَصیِ سبصهبى خْبًی ثْذاضت. است هْنثَدى  ٍخَدم صَست دس آًفلَاًضا فصلی ٍاوسیٌبسیَى اًدبم ثٌبثشایي ،دّذ هی

 .گیشًذ لشاس خبسی سبل دس ٍاوسيدسیبفت  اصلی اٍلَیت دسسبلوٌذاى  ٍدسهبًی -پشسٌل ثْذاضتی

 ثِ ،دضَ هی سشدسگوی ایدبد ثبفث وِ سا ای وٌٌذُ گوشاُ یب غلظ اعالفبت ٍدسیبفت وٌیذ  هقتجش هٌبثـدسست سا فمظ اص  اعالفبت •

 .وٌیذ ووه خَد دٍستبى ٍ خبًَادُ هیبى دس آگبّی افضایص ثِ تَاًیذ هی وبس ایي ثب. ًگزاسیذ اضتشان

 .ثگیشیذ توبس خَدهحل  هشاوض ثْذاضت ٍ دسهبى ثب ثالفبصلِ ،دادیذ ًطبى خَد اص فالئوی تبى خبًَادُ یب ضوب اگش •
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 شرکت در هسببقه شرایط
 

 .ثبضذآفشیذُ ضذُ  سبلِ 18 تب 8 وَدوبى تَسظ ًمبضی یب عشاحی صَست ثِ ثبیذ آثبس . 1

 سبصهبى خْبًیًوبیٌذگی  دفتش ثِ ایویل عشیك اص ٍ ضذُ اسىيسپس تصَیش آى  ،دىضَتشسین  عشاحی وبغز سٍی ثبیذ ٌّشی آثبس  . 2

 .ضَد اسسبل ثْذاضت ٍصاست الولل ثیي سٍاثظول اداسُ  یب ضوب وطَس دس ثْذاضت

 .است 2021 طاًَیِ 5هقبدل ثب  1399دیوبُ  16 تبسیخ ضشوت وٌٌذُ دس هسبثمِ آثبس دسیبفتهْلت  آخشیي . 3

 .18-16 ٍ 15-14 ،13-12 ،11-10 ،9-8: ضذداٍسی خَاّذ  صیش سٌی ّبی گشٍُ دسآثبس دسیبفت ضذُ  . 4

 .ضًَذ هی اًتخبة هصش ،لبّشُ دس سبصهبى خْبًی ثْذاضت ای هٌغمِ دفتش داٍساى ّیئت تَسظ ثشًذگبى . 5

 .ثشگشداًذ سا ٌّشی آثبسًسخِ اصلی  تَاًذ ًوی سبصهبى خْبًی ثْذاضت . 6

 .داسد هی هحفَػ خَد اعالؿ سسبًی هحصَالت دس سا اسسبلی ٌّشی آثبس اص استفبدُ حك سبصهبى خْبًی ثْذاضت . 7

 :اسسبل ضَد صیش هَاسد ضبهل پیَست فشم ثب ّوشاُ ثبیذ آثبس . 8

 وٌٌذُ ضشوت وبهل ًبم •

 البهت هحل وطَس •

 سي •

 هٌضل وبهل آدسس •

 (توبستلفي  ضوبسُ ثبّوشاُ ) هذسسِ آدسس ٍ ًبم •

 (تلفي توبس ضوبسُ ّوشاُ ثب)ٍلی داًص آهَص  ًبم •

 .ٍالذیي یب آهَص داًص ایویل آدسس •

 
 .فَق دس هسبثمِ ضشوت دادُ ًخَاّذ ضذ اعالفبتدسج  ثذٍى اسسبلیآثبس . ضَد تبیپ تشخیحبًحشٍف خَاًب ًَضتِ ضَد ٍ یب  اة ثبیذفَق  اعالفبت

 
دس . وٌٌذ هی دسیبفت افتخبس گَاّی یهثْوشاُ  دالس 100 یبدالس  125 ،دالس 150 ،دالس 175 ،دالس 200ثِ تشتیت خَایضی ثِ اسصش  ثشًذگبى. 9

 .ثِ ًوبیص گزاضتِ خَاّذ ضذ هصش ،لبّشُ دس ثْذاضت خْبًی سبصهبى ضشلی هذیتشاًِ هٌغمِ دفتشهحل  دس ًوبیطگبّیضذُ دس  ثشًذُ آثبسضوي 

 

 هٌر آهَزگبراى ٍ هدارس برایتَصیه 
 

 آگبّی تب ضًَذ تطَیك هسبثمِایي  دس ضشوت ثشایثبیذ  آهَصاى داًص ّوِ ،گضیٌطی فول وٌٌذٌّشی اسسبل آثبس  دس ثبیذ هذاسس وِّش چٌذ 
 افضایصدس همبثل ایي ثیوبسی هشدم خبهقِ  ٍ خَد اص هحبفؾت ّبی ساُ ٍآًبى  سٍصهشُ صًذگی ثش آى تأثیش ،19-وٍَیذ گیش ّوِ ثیوبسی اصایطبى 

 .یبثذ

 

 ٍالدیي برایتَصیه 
 

 هُِ دسسا  ٍی ٌّشی آثبس وِاخبصُ هی دّیذ سبصهبى ایي ثِ  ضوب ،سبصهبى خْبًی ثْذاضت ٌّشی هسبثمِ دس فشصًذتبىسضبیت دادى ثِ ضشوت  ثب
 گبلشی دس ٍ اختوبفیضجىِ ّبی دس  ،سبصهبى خْبًی ثْذاضتی تبسًوبّب دس ٍ وٌذ استفبدُ سالهتثْذاضت ٍ ی استمبثب ّذف ّبی خَد  فقبلیت
 . دّذ ًوبیصآثبس ثشًذُ ضذُ  ًْبیی ٌّشی
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 مدارس آمًزان داوش برای سازمان جهاوی بهداشت هىری درخًاست شرکت در مسابقه فرم
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