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مقابــل آفتــاب خشــک کنیــد و بــرای خریــد بعــدی مجــدداً 
اســتفاده کنیــد.

¶ اگــر در شــبکه هایــی نظیــر باشــگاه مثبــت عضــو هســتید 
ــد، گاه  ــود را داری ــان خ ــتان همس ــن دوس ــماره تلف ــا ش ی
ــدن  ــه مان ــر را ب ــد و همدیگ ــاس بگیری ــم تم ــا ه ــی ب گاه
ــه بیمــاری  ــا ب ــت اصــول پیشــگیرانه از ابت ــه و رعای در خان

ــد.  ــا تشــویق کنی کرون

توجــه بــه مــوارد زیــر مــی توانــد بــه آرامــش شــما 
و دیگــران کمــک کنــد:

ــده  ــد کنن ــا امی ــای ن ــار و آماره ــاد اخب ــری زی ¶  از پیگی
خــودداری کنیــد. بــه هــر ســایت و شــبکه خبــری اطمینــان 
نکنیــد و اطاعــات را فقــط از منابــع معتبــر دریافــت کنیــد.

¶  مراقــب جســم خــود باشــید. نفــس هــای عمیــق بکشــید، 
ورزش کنیــد و ســعی کنیــد گاهــی بــا خــود و خــدای خــود 
خلــوت کنیــد. دعــا و تمرکــز بــر افــکار خــوب را فرامــوش 
نکنیــد. ســعی کنیــد غــذای مناســب و بهداشــتی تهیــه کنیــد، 
ــید و از  ــته باش ــی داش ــواب کاف ــد، خ ــوش کنی ــیقی گ موس

مصــرف مــواد مخــدر و الــکل پرهیــز کنیــد.

انگ نسبت به بیماری کرونا باید متوقف شود

 

¶  شــما یــا هــر یــک از اعضــا خانــواده و دوســتان شــما ممکــن 
ــن  ــه ای ــا ب ــه مبت ــردی ک ــوید. ف ــا ش ــه کرون ــا ب ــت مبت اس
ــت  ــد حمای ــط بای ــت. فق ــر نیس ــد مقص ــده باش ــاری ش بیم
شــود و از مراقبــت هــای الزم برخــوردار شــود تــا بتوانــد بــه 
ســامت, دوران بیمــاری و جداســازی پــس از آن را طــی کند.

درمان بیماری کووید - 19 ) کرونا (
¶  در حــال حاضــر درمــان قطعــی بــرای ایــن بیمــاری وجــود 
ــرای  ــاش ب ــال ت ــان در ح ــا محقق ــی در تمــام دنی ــدارد ول ن

یافتــن داروهــای مؤثرتــر مــی باشــند.
¶  نداشــتن درمــان قطعــی بــه ایــن معنــی نیســت کــه نمــی 
ــی  ــات مراقبت ــرد. اقدام ــاران کاری ک ــن بیم ــرای ای ــوان ب ت
ــب  ــود و اغل ــی ش ــه م ــاران توصی ــن بیم ــرای ای ــیاری ب بس
ــه ســامت دوران بیمــاری را ســپری  بیمــاران مــی تواننــد ب

ــد. کنن
ــام  ــا تم ــد. آنه ــاد کنی ــتی اعتم ــکی و بهداش ــه کادر پزش ¶  ب
تــاش خــود را بــرای ســامتی شــما و همــه بیمــاران انجــام 

مــی دهنــد.
ــی مــورد خــودداری  ــردد هــای ب ــد و از ت ــه بمانی ¶  در خان
ــب از  ــه مناس ــتی و فاصل ــن بهداش ــت موازی ــا رعای ــد. ب کنی

ــم داد. ــت خواهی ــا را شکس ــان، کرون اطرافی

آدرس سایت جهت دسترسی به مراکز مشاوره بیماری های 
رفتاری و اطالعات مرتبط با ایدز و بیماری های آمیزشی: 

www.hivsti.com

آدرس سایت سازمان بهداشت جهانی جهت دسترسی به آخرین اطالعات 
مرتبط با بیماری کرونا

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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ــب و  ــه ت ــا ب ــه مبت ــی ک ــر کس ــا ه ــک ب ــاس نزدی ¶  از تم
ســرفه باشــد)عائم ســرماخوردگی 
ــز  ــدت پرهی ــه ش ــد( ب ــته باش داش
مختصــر  کســالت  وقتــی  کنیــد. 

ــد. ــه بمانی ــد، در خان داری

ــدا  ــس پی ــی نف ــرفه و تنگ ــب ، س ــر ت ــی نظی ــر عائم ¶  اگ
کردیــد، ســریعًا بــا مرکــز مشــاوره بیمــاری هــای رفتــاری 
تمــاس بگیریــد و بــا پزشــک خــود صحبــت کنیــد. او شــما را 
راهنمایــی خواهــد کــرد کــه چــه موقــع و بــه کجــا مراجعــه 

نمائیــد. 
¶  اگــر بیحــال شــدید و عائمــی 
ــدا  ــب و ... پی ــرز، ت ــرفه ، ل ــر س نظی
کردیــد، ماســک بزنیــد و از ســایرین 
فاصلــه بگیریــد. ایــن فاصلــه حداقــل 

یــک متــر مــی باشــد. محــل خــواب خــود را جــدا کنیــد یــا 
ــر از ســایر  ــک مت ــل ی ــه حداق ــا فاصل رختخــواب خــود را ب
ــود  ــای خ ــت ه ــب دس ــد. مرت ــرار دهی ــواده ق ــراد خان اف
ــطل  ــده را در س ــتفاده ش ــای اس ــتمال ه ــوئید و دس را بش

ــد. ــه درب دار بیندازی زبال

این اقالم را باید تهیه کنید :

¶  حداقــل بــرای مــدت یــک مــاه 
داروهــای ضــد اچ آی وی خــود را در 

ــید.   ــته باش ــزل داش من
¶  هــر مشــکلی در زمینــه عائــم بیمــاری پیــدا کردیدبایــد 

مقدمه :
ــا( یــک بیمــاری  بیمــاری کوویــد – 19 )بیمــاری کرون
ــا اچ آی وی  ــه ب ــرادی ک ــام اف ــت و تم ــدی اس ج
زندگــی مــی کننــد بایــد تمــام دســتورات احتیاطــی 
کــه منجــر بــه کاهــش تمــاس بــا ویــروس و 
ــود را  ــی ش ــاری م ــن بیم ــه ای ــال ب ــگیری از ابت پیش

ــد.  ــت کنن رعای

ــه HIV و  ــان ب ــد مبتالی ــه بای ــی ک ــول احتیاط اص
ــه  ــال ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــدی ب ــای کلی گروهه

ــد: ــت کنن ــد-19 رعای کووی

آنچه باید
 افراد اچ آی وی مثبت در 

مورد بیماری کووید-19 بدانند.

 سالم بمانید:
¶  دســت هــا را مکــرراً بــا آب و 
صابــون )هــر بــار بمــدت حداقــل 20 
ــی  ــا از ضــد عفون ــه( بشــوئید و ی ثانی
کننــده هــای الــکل دار اســتفاده کنیــد.

ــود  ــی خ ــان و بین ــردن ده ــه ک ــا عطس ــرفه ی ــع س ¶  موق
ــتمال را در  ــد دس ــانید و بع ــذی بپوش ــتمال کاغ ــا دس را ب

ســطل زبالــه درب دار بیندازیــد. 
ــتید  ــار نداش ــتمال در اختی ــر دس اگ
در قســمت داخــل آرنــج خــم شــده 

ــد. ــه کنی ــا عطس ــرفه ی ــود س خ

 

 

 

 

با مرکز مشاوره بیماری های رفتاری
 تمــاس بگیریــد. همیشــه شــماره تلفــن مرکــز مشــاوره را 
بــا خــود داشــته باشــید و در دفترچــه تلفن/موبایــل خــود 

ثبــت کنیــد. 
¶  اســتفاده از ســرنگ و ســوزن هــای 
ــن  ــای جایگزی ــان ه ــتریل ، درم اس
نظیــر متــادون، اســتفاده از کانــدوم 
و یــا مــواردی کــه داروی پیشــگیری 
ــنهاد  ــرد پیش ــه ف ــاس ب ــل از تم قب

شــده باشــد، بایــد همچنــان ادامــه یابــد و گســترش 
بیمــاری کوویــد-19 در جامعــه نبایــد مانــع از برخــورداری 
از ایــن خدمــات باشــد. مراقــب خــود باشــید و از وســایل 

ــد.  ــتفاده کنی ــیب اس ــش آس کاه
ــد  ــی و بهداشــتی خری ــادی مــواد غذای ــد مقــدار زی ¶  نبای
ــد  ــه ای خری ــه گون ــی ب ــد ول ــار نمائی ــه انب ــد و در خان کنی

ــه خــارج شــوید.  ــب از خان ــه الزم نباشــد مرت ــد ک کنی
ــه  ــد، ب ــد کــرده ای ــد کــه هــر آنچــه خری ¶  فرامــوش نکنی
محــض ورود بــه خانــه بایــد بــه روش مناســب ضــد عفونــی 

شــود و بعــد درقفســه هــا قــرار دهیــد.
ــتیکی  ــای پاس ــه ه ــد از کیس ــگام خری ــد هن ــعی کنی ¶  س
اســتفاده نکنیــد چــرا کــه مانــدگاری ویــروس بیمــاری کرونا 
بــر روی پاســتیک طوالنــی )تــا چندیــن روز( اســت. از کیســه 
هــا یــا زنبیــل هــای پارچــه ای بــرای خریــد اســتفاده کنیــد. 
شــما بــه راحتــی مــی توانیــد کــه پــس از هــر بــار خریــد و 
ــزل، کیســه هــای پارچــه ای را بشــوئید،  ــه من بازگشــت ب

 

 


