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راهنمای جامع
 پروتݡکل های بهـداشتی حضـور 

 در مراݡکز درمانی  در روزهای ݡکرونایـــی

»ما و کرونا«
 چه طور  در  روزهای کرونایی

»حس خوب« تان  را  از  دست  ندهید...!



ــه یــک روز اســتادیوم و  ــم ک ــل کداممــان تصــور می کردی ماه هــا قب
سینما و اداره و ساندویچی را ببندند و فقط بیمارستان و درمانگاه 
و داروخانــه بــاز باشــد؟ کداممــان تصور می کردیم که نتوانیم روزها 
و هفته هــا و گاه ماه هــا بزرگ ترهایمــان را ببینیــم؟ خیلــی اتفاقــات 
در ایــن چنــد مــاه افتــاده کــه باورشــان برایمــان ســخت بــود و حتــی 
ــاه  ــد م ــا حــاال بعــد از چن ــم؛ ام ــاورش نمی کردی در قصه هــا هــم ب
ســاده گیری یــا ســخت گیری، همگــی متوجــه شــده ایم کــه مبــارزه بــا 
ایــن ویــروِس ِچِغــر و بــد بــدن، برنامــه می خواهــد. مــا حــاال دیگــر 
مطمئنیــم کــه نمی توانیــم کرونــا را نبینیــم و از آن سرســری بگذریــم؛ 
چراکــه کرونــا تــا همیــن حــاال و بعــد از یــک ســال هــم نشــان داده 
قصــد کوتــاه آمــدن نــدارد و تمــام تالشــش را می کنــد کــه تــن و روح 
مــا را درگیــِر خــود کنــد. مــا بــرای گریــز از ایــن درگیــری بایــد برنامــه 
داشــته باشــیم. بایــد ســبک زندگی مــان را عــوض کنیــم. بــرای حضور 
در هــر مکانــی و انجــام هــر حرکتــی بایــد هوشــیار باشــیم. آیــا ایــن 
حواس جمعــی و مراقبــت، مانــِع دلخوشــی ها و آزادی  هــا و زندگــی 

ــه، به هیچ وجــه. کــردن مــا می شــود؟ ن

در این مجموعه
چه می خواهیم بگوییم؟
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مــا در ایــن مجموعــه می خواهیــم بگوییــم کــه بــا همیــن ویــروس 
ســخت و در همیــن روزهــای کرونایــی، چطــور می شــود از خودمــان 
مراقبــت کنیــم و چطــور زندگــی کنیــم کــه بــاز بــه مــا خوش بگــذرد و 
اگــر خــدای نکــرده گذارمــان بــه مراکــز درمانــی افتــاد، در آنجا ایمنی 

خــود را حفــظ کنیــم.
 تا آخر این مجموعه با ما بمانید.

ً
پس لطفا



4

فهرست آنچه خواهید خواند:
 دانستنی هایی برای مراقبت از روح و روان در روزهای کرونایی؛

 پروتکل هایی برای پیشگیری از سرایت کرونا در مراکز درمانی؛
 پیشنهادهایی برای زندگی روی پاهای مجازی.
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شــما واژه »همه گیــری« را شــنیده اید؟ همــان »اپیدمــی« اســت کــه 
فارســی شــده و معنــی ســاده اش ایــن اســت: عارضه هایــی کــه دامن 
ــا یــک  ــر خــود می کنــد. کرون ــرد و آنهــا را درگی ــادی را می گی عــده زی
همه گیری است و همه گیری ها فقط یک پدیده جسمانی نیستند؛ 
بلکــه در بســیاری از جاهایــی کــه حتــی فکــرش را هــم نمی کنیــم، بر 
افــراد و جامعــه تأثیــر می گذارنــد و باعــث اختــالالت روانــی ماننــد 
حمله هــای عصبــی و هــراس و اســترس می شــوند. بنابرایــن درگیــری 
ذهنــی و فکــری بیــش از حــد در ایــن موضوع، باعث  کاهش قدرت 
روحــی، پیدایــش مشــکالت روان شــناختی و به تبــع آن، ضعــف 
سیستم ایمنی بدن و در نهایت افزایش احتمال ابتال خواهد شد.
متخصصان حوزه سالمت روان تأکید می کنند که در هنگام شیوع 
ویــروس کرونــا بایــد از ســالمت روان خــود نیــز مراقبــت کنیــم و بــا 
حفظ خونســردی و رفتار هوشــمندانه، ضریب ایمنی بدن خود را 

افزایــش دهیم. 

دانستنی هایی براݡݡی
حفاظت از روح و روانمان

 در روزهای ݡکرونایی



6

بایدهای کلی مراقبت از روح و روان در روزهای کرونایی:
باید بدانید این اولین و آخرین بیماری واگیردار و همه گیر نیست. 

کشنده ترین بیماری نیز نیست.
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد از هــر صــد نفــری کــه بــه ایــن 
بیمــاری مبتــال می شــوند، تنهــا دو نفــر ممکــن اســت جانشــان را از 

دســت بدهنــد.

اما برای این مراقبت
چه باید ݡکرد؟
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 مدیریت اضطراب
مــا بــا یــک ویروس دیوانه مواجهیم کــه این مواجهه به خودی خود 
ــه  ــا تصــوری همــراه اســت. شــما ک ــا تنــش و اضطــراب واقعــی ی ب

نمی خواهیــد ایــن اضطــراب را بیشــتر کنیــد. درســت اســت؟

پــس بــه ایــن مــوارد دقــت کنیــد و آنهــا را بــا لــب خنــدان و تمرکــِز 
مثبــت، عملــی کنیــد:

� از خبر شــروع کنیم؛ در هر شــرایطی و حتی اگر کرونا هم نبود، 
شــایعه و حــدس و گمــان  در هــر موضوعــی می توانــد اضطــراب 
را برانگیــزد. بااین حــال از همــه اخبــار دوری نکنیــد و همچنــان بــه 
اطالع رســانی ها توجــه کنیــد و آمــوزش دیــدن را ادامــه دهیــد؛ امــا در 

صــورت مزاحــم بــودن اخبــار، خوانــدن آنهــا را »محــدود« کنیــد.
� بــه دنبــال اطالعــات دقیــق باشــید و ایــن اطالعــات را از منابــع 
معتبر مثل سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت و سایت های 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی بگیریــد. می توانید ســؤاالت خــود را از 
ســامانه ســالمت، با شــماره ۱۹۰ بپرســید. البته نیازی نیست بیش از 

روزی یــک یــا دو بــار اخبــار را چــک کنیــد.
 
ً
� خبــر از در و دیــوار تلفــن همــراه و لب تاپتــان می بــارد؟ لطفــا

بــرای آرامــش خودتــان، شــبکه های اجتماعی تــان را بــا ایــن دو 
ــد: اول، کلیدواژه هایــی را کــه ممکــن اســت  راهــکار مدیریــت کنی
محــرک اضطــراب باشــند، ببندیــد؛ و دوم، کاربــران منفی اندیــش و 

ــد. ــال نکنی شــایعه پراکن را دنب
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بااین حال باز اضطراب دارید؟ این چند راهکار را امتحان کنید:
� بــروز نگرانــی را در ذهــن خــود درک کنیــد و بپذیریــد. کرونــا آمده 
و بایــد بــا یــک تــالش دســته جمعی آن را شکســت دهیــم. بپذیریــد 

همه چیز در کنترل شــما نیســت؛
 � مثــل حالــت عــادی بــه آن واکنــش نشــان ندهیــد؛ اصــاًل واکنــش 

نشــان ندهیــد؛ بلکــه درنــگ کنیــد و نفس بکشــید؛
� بــه خــود بگوییــد کــه نگرانــی مــن که فکر می کنم در این مبــارزه 
 گمــان و 

ً
تنهــا هســتم، عامــل ایــن افــکار اســت و اینهــا هــم صرفــا

احســاس اســت. در شــرایط اضطــراب، افــکار خــود را بــاور نکنیــد. 
خیلــی وقت هــا تفکــرات مــا حقایــق و قطعیــات نیســتند؛

� ایــن فکــر یــا احســاس را رهــا کنیــد؛ می گــذرد؛ دلیــل نــدارد کــه 
بــه آن پاســخ دهیــد. تصــور کنیــد کــه مثــل حبــاب یــا ابــر، از شــما دور 

می شــود؛ 
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� به لحظه »اکنون« توجه کنید؛ چراکه در این لحظه، همه چیز 
خوب اســت. به تنفســتان و حســی که از نفس کشــیدن می گیرید، 
توجــه کنیــد. بــه زمیــن توجــه کنیــد. بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد و بــه 
چیزهایــی کــه می بینیــد، می شــنوید، لمــس می کنیــد و می بوییــد، 
توجه کنید. سپس حواستان را به چیز دیگری بدهید؛ به کارهایی 
که باید بکنید یا کاری که پیش از دلواپســی مشــغولش بودید؛ کار 

دیگــری بکنیــد و تمام حواســتان را بــه آن بدهید؛
� از مصــرف هــر نــوع دارو بــدون تجویــز پزشــک خــود داری کنیــد. 
از دخانیــات یــا الــکل بــرای ســرکوب کردن حس های منفی اســتفاده 

نکنید؛
اســترس  مواقــع  در  کنیــد.  اســتفاده  آرام ســازی  روش هــای  از   �

بکشــید؛ عمیــق  نفس هــای 
� در شــرایط بحرانــی و بی ثبــات، تصمیــم مهمــی  نگیریــد و تغییر 

بــزرگ در زندگــی خــود ایجــاد نکنید.
� حاال که ذهنتان قدری آرام شــده، از خودتان بپرســید: آیا کرونا 

 
ً
قــرار اســت برنامــه روزانــه شــما در خانــه را تغییــر دهــد؟ نــه، لزومــا
این طور نیســت. به کارهای روزمره خود پایبند باشــید. تغییر کلی 
در برنامه های روزانه، به شــما احســاس کســلی و به مرور اضطراب 

می دهــد. 
 � شــما بایــد ســازوکار دفاعــی روانتــان را تقویــت کنید. در قســمت 
note گوشــی یــا در یــک دفتــر، خاطــرات روزهــای کرونایــی و یــا درد 

دل هایتان را بنویسید. 
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 � یادتــان باشــد کــه احســاس ارزشــمندی، فشــار روانــی انســان را 
کاهــش می دهــد. شــما بــا هــر ویژگــی فیزیکــی و اخالقــی و مهارتی، 
منحصربه فردیــد و بــرای دیگــران منبــع انــرژی بی ماننــدی هســتید. 
فکــر و خیــال خودتــان را کنــار بگذاریــد و بــرای آنهــا کــه محتــاج شــما 

هســتند، کاری بکنیــد تــا احســاس ارزشــمند بــودن کنیــد .
! بــه جــای حساســیت بیــش از حــد کــه 

ً
� بــه وســواس نیفتیــد لطفــا

بــرای خودتــان و دیگــران آزاردهنــده اســت، بــا اســتفاده از روش هــای 
ساده و انجام شدنی، مثل استفاده از ماسک و شست وشوی مداوم 
دســت ها کــه جهــت مقابلــه بــا کرونــا ضــروری هســتند، اضطــراب و 

نگرانی تــان را تضعیف  کنید.
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  باید و نبایدهای عمومی
 بد نیســت و 

ً
� خانه نشــینی اجباری اتفاق بدی اســت؟ نه، لزوما

شــاید حتی مفید باشــد. می توانید به کارهای عقب افتاده برســید؛ 
کمــدی را کــه سال هاســت مرتــب نکرده ایــد، سروســامان دهیــد 
و لباس هــای کهنــه را دور بریزیــد؛ یــا کتابــی کــه دوســت داشــتید، 

بخوانید.
� ســاعت هایی را بــه دور از فضــای مجــازی بگذرانیــد و کارهایی را 

کــه بــرای شــما آرام بخــش اســت، در برنامــه روزانــه بگنجانیــد؛ بــرای 
مثال نیایش کنید، موسیقی گوش کنید، کتاب بخوانید، یا فیلمی  

کــه دوســت دارید ببینیــد و... .
� ســاعتی را بــرای تمــاس مشــخص کنیــد و بــه پســرعمو و دختــر 

دایی تــان زنــگ بزنیــد کــه سال هاســت بــا او تماس نگرفته اید. شــما 
بایــد بــا دیگــران رابطــه برقــرار کنیــد.

 وقت 
ً
� فرامــوش نکنیــد کــه اگــر مجبوریــد در خانــه بمانیــد، طبعــا

زیــادی خواهیــد داشــت کــه بــدون برنامه ریــزی، ســپری کــردن ایــن 
زمــان، مالل انگیــز خواهــد شــد و ایــن مــالل می توانــد وســواس 

بیافریند.
� ورزش کنیــد. اگــر امــکان ورزش منظــم را نداریــد، تحرک بیشــتری 

داشــته باشــید و حداقل بیســت دقیقه در روز پیاده روی کنید.

مدیـریت روح و روان
 در روزهای قرنطینه
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 باید و نبایدهای رابطه مشترک
 
ً
� هرچه زماِن باهم بودن شــما و همســرتان بیشــتر باشــد، طبیعتا

احتمــاِل تنــش هــم بــاال مــی رود؛ امــا از طــرف دیگــر، فرصــت حــرف 
زدن و مرور خاطرات و برنامه ریزی برای آینده و کمک به یکدیگر 
هــم بیشــتر می شــود. ســعی کنیــد بــه ایــن باهــم بــودن اجبــاری، بــه 

دیــد فرصت نــگاه کنید.
� حــاال اگــر تعــارض بــه وجــود آمــد، چــه؟ آیــا تعــارض، موضوعــی 

ریشــه دار و خیلــی بــد اســت؟ نــه! انســان ها دارای باورهــا، ارزش ها، 
نیازهــا و خواســته های متفــاوت هســتند. باید قبول کنیم کــه وجود 
تعــارض میــان انســان ها طبیعــی اســت و میــان تمــام انســان ها و در 
 تعارض 

ً
تمام محیط ها ممکن اســت تعارض رخ دهد. فقط لطفا

را  کــش ندهیــد و برایــش ریشــه درســت نکنید!
� انســان ها در هنگام بروز تعارضات، ممکن اســت به ســه شــکل 
متفاوت رفتار کنند: سکوت کنند؛ یکدیگر را تنبیه و توبیخ کنند؛ یا 
اینکــه یــاد گرفته انــد کــه تعارض جــزء لوازم اصلی زندگی آنهاســت. 
بایــد ســعی کنیــم جــزو دســته ســوم باشــیم و عاقالنــه رفتــار کنیــم. 
زوجیــن بایــد تفاوتــی در قوانیــن زندگــی قبــل از کرونــا و زندگــی بــا 

کرونــا ایجــاد کنند.
ــرای گــوش  ــروز مشــکالت بیهــوده، ب ــرای جلوگیــری از ب  ب

ً
� لطفــا

دادن بــه صحبت هــای همســر خــود زمــان بگذاریــد. بــا چهــره ای باز 
و گشــاده، ارتبــاط چشــمی و تــکان دادن ســر، بــه صحبت هــای او 

گــوش کنیــد.
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� بــرای از بیــن بــردن کدورت هــا، ســعی کنیــد همدیگــر را آرام، و 
احساســات مثبــت را در خــود تقویــت کنیــد. البتــه مراقــب الگوهای 
غلــط ارتباطــی باشــید؛ از گلــه و شــکایت، تهدیــد، بی حرمتــی و 

برچســب زدن بپرهیزیــد.
� به طور معمول، افراد در اوقات فراغت و سفر، تمایل بیشتری 
بــه بــر قــراری رابطــه زناشــویی بــا شــریک جنســی خــود دارنــد. در 
دوره کرونــا تــوان و تمایــل افــراد بــرای برقــراری رابطــه کاهــش یافتــه 
اســت. شــما از این دســته نباشــید؛ به نیاز جنســی خود و شــریکتان 
فکر کنید و راهکارهای کاهش اســترس را به کار گیرید؛ از تمایالت 
جنســی تان بگوییــد و از شــریک جنســی تان نیــز دراین بــاره ســؤال 

کنید.
� ایــن باهــم بــودن بــه ارتقــای کیفیــت روابــط زناشــویی کمــک 
کــه از تنش هــا و  می کنــد و بــه زوج هــا ایــن امــکان را می دهــد 

اضطراب هــای زندگــی روزمــره فــارغ شــوند.
� بــا همــه اینهــا ممکــن اســت شــما بــه شــماره تلفــن 1480 هــم 
احتیاج داشــته باشــید تا برای مشــکالت پیش آمده در زندگی، یک 

مشــاوره رایــگان دریافــت کنیــد. 
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� فرامــوش نکنیــد کــه در روزهــای ســخت، معنویــت هم نشــینی و 
هم نفســی بــا خداســت کــه موجــب آرامــش قلــب می شــود. رباعــی 

ابوســعید ابوالخیــر هــم مؤیــد همین نکته اســت :
غمناکم و از کوی تو با غم نروم

جز شاد و امیدوار و خّرم نروم
از درگه همچو تو کریمی هرگز

نومید کسی نرفت و من هم نروم
پس خود را از این انرژی مثبت و سازنده محروم نکنید.

� توکل بر خداوند باید به همراه رعایت مسائل عقالنی و عمل 
 
ً
بــه توصیه هــای بهداشــتی باشــد و بی عملــی در ایــن زمینــه قطعــا

تأثیــرات تــوکل را از میــان می بــرد.
� از نمــاز هــم بــرای آرامــش در روزهــای کرونایــی می شــود بهــره 
بــرد. نمــاز بــه عنوان یکی از مؤثرترین تکنیک هــای آرام ســازی، برای 

کمــک بــه رهایــی افــراد از فشــارها و گرفتاری  هــا تجویــز می شــود.

مدیریت روح و روان
با  اݡکسیر معنویت
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� در ســبک زندگــی دینــی کــه میــراث گذشــتگان مــا هــم هســت، 

دعــا و نیایــش، یــک ســرمایه بــه حســاب می آیــد کــه بـــاعث  کاهش  
اضطراب می  شــود؛ این توصیه خوِد خداوند اســت که می فرماید: 
ُکــْم )غافــر: 60(؛ »مــرا بخوانیــد تــا 

َ
ْســَتِجْب ل

َ
ُکــُم اْدُعونــی  أ َوقــاَل َرّبُ

]دعــای[ شــما را مســتجاب کـــنم«. از خــدا بخواهیــد کــه شــما را از 
اضطــراب و ناآرامــی دور نــگاه دارد کــه این نیایش باعث آزاد شـــدن 
ــاًل در زنجیرهــای  نیــروی روانــی شــما خواهــد شــد؛ نیرویــی کــه قب
اضـــطراب و نـــگرانی، زندانی بود. در این صورت، انسان نشاط و 

طــراوت را در تمــام وجــودش احســاس می  کنــد.
� در نهایــت، یادتــان باشــد کــه بــرای دیگــران هــم دعا کنیــد؛ برای 

پــدر و مــادر و فرزندانتــان، و بــرای تمــام مــردم دنیا کــه درگیر کرونا و 
اضطرابــش هســتند. بــرای همــه دعــا کنیــد کــه ایــن کار، وجــود خود 

شــما را هم از احساســات مثبت، سرشــار خواهد کرد.
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تــا بــه حــال بــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه کرونــا در کنــار آســیب هایی 
کــه بــه جوامــع مختلــف وارد کــرده، ســبب چه اتفاقــات خوبی هم 

شــده اســت؟ 
� مثــاًل کرونــا دولــت الکترونیــک را ارتقا داده اســت و ســازمان های 
مختلــف حــاال خدمــات خــود را اینترنتــی عرضــه می کننــد و خیلــی 
از مصیبت هــای مراجعــه مســتقیم، کــم شــده اســت؛ یــا مثــاًل همین 
بهداشــت عمومــی چقــدر ارتقــا پیــدا کــرده و مــردم بــه بهداشــت 

فــردی و عمومــی، بســیار بیشــتر از قبــل اهمیــت می دهنــد!
� آیــا فکــر می کردیــد بعــد از مدت هــا، اعضای خانــواده تا این حد 
دور هــم جمــع شــوند و کانــون خانواده هــا گرم تــر شــود؟ ایــن روزهــا 
افــراد مــدت بیشــتری را در کانــون گــرم خانواده انــد. در ســال های 
اخیــر، فضــای مجــازی یا مشــغله های فــراوان، این فرصــت را گرفته 
بــود و گسســتی بیــن اعضــای خانــواده ایجــاد شــده بود. حــاال کرونا 
فرصــت خوبــی بــرای تقویــت بنیان هــای عاطفــی خانــواده اســت تا 
در کنــار هــم، بــاب گفت وگوهــا را بــاز کننــد و بیشــتر از حضــور هــم 

بهــره ببرند.

ݡکرونا از زاویه دیگر



� کرونــا و همه گیــری ایــن بیمــاری و اینکــه فقیــر و غنــی، دارا و 
ندار، سیاستمدار و شهروند عادی، همه را یکسان تهدید می کند، 
باعــث شــده خیلی هــا از بــرج عاجشــان پاییــن بیاینــد و خودشــان را 

هم ســنگ دیگــران ببیننــد!
� شاید دل شما هم حاال برای یک مهمانی تنگ شده؛ مهمانی ای 

که پیش از این، شــاید خیلی ها حوصله اش را نداشــتند؛ اما کرونا و 
قرنطینه و شرایط زندگی در آن، موجب شده ما قدر نعمت هایی 
را بدانیــم کــه شــاید پیــش از کرونــا، بــه آنهــا توجــه نداشــتیم؛ مثــاًل 
روابــط اجتماعــی، دوســتان و خانــواده کــه بــه وجودشــان احتیــاج 

داریــم و حــاال دور از آنهــا زندگــی بــرای مــا ســخت شــده اســت.
در روزهــای کرونایــی ممکــن اســت شــما بنــا بــه دالیلــی غیــر از ابتــال 
بــه بیمــاری کرونــا، پــا بــه مراکــز درمانی بگذارید. پس باید حســابی 
مراقــب خودتــان باشــید و بــرای ایــن حضــور، تدابیــر ویــژه داشــته 
باشــید. برنامــه رفتــن بــه مراکــز درمانــی در ســه مرحلــه بایــد اجــرا 

شــود:

17



18

الف( پیش از حضور در مراکز درمانی؛
ب( هنگام حضور در مراکز درمانی؛
ج( پس از حضور در مراکز درمانی.

� ســعی کنیــد بــا آرامــش و بــدون هیجــان، آمــاده رفتــن بــه مراکــز 

درمانــی شــوید. اســترس و هیجــان، شــما را بیشــتر در معــرض خطــر 
ابتــال بــه بیمــاری قــرار می دهــد.

� اگــر خســته اید و ضعــف جســمانی داریــد، از مراجعــه بــه مراکــز 
کنیــد؛ چراکــه سیســتم ایمنــی بــدن شــما در  درمانــی خــودداری 

وضعیــت خوبــی نیســت.

راهݡکارهایی برای 
پیشݡگیری از سرایت کرونا 

در مراݡکز درمانی
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� ناخن هــای خــود را کوتــاه کنیــد تــا هــم از دســتکش به نحــو 
مطلوب تــری اســتفاده کنیــد، هــم زیــر ناخن هایتــان محــل تجمــع 

ویــروس نشــود.
� در صورتی که باردارید یا دچار ضعف سیســتم ایمنی هســتید، 

تــا حــد امــکان از مراجعه بــه مراکز درمانی بپرهیزید.
� اگــر ضرورتــی نــدارد، بــدون همــراه بــه مراکــز درمانــی برویــد و 
بی جهــت یــا بــه دالیلــی کــه می تــوان از آنهــا چشــم پوشــید، فــرد 
دیگــری را در موقعیــت خطــر قــرار ندهیــد. ایــن موضــوع دربــاره 

کــودکان و ســالمندان، بیــش از بقیــه افــراد، مهــم اســت.
� نوبت گیری از مراکز درمانی را اینترنتی یا تلفنی انجام دهید.

� اگــر امــکان تهیــه محافــظ چشــم و حفــاظ صــورت را داریــد، این 
دو را از خود دریغ نکنید تا  از آلودگی غشــاهای مخاطی جلوگیری 

شود.
� عــالوه بــر ماســکی کــه اســتفاده می کنیــد، یک ماســک یــدک هم 

همــراه خــود بردارید.

بایسته های محافظت 
در برابر ویروس کرونا 

پیش از حضور در مراݡکز درمانی
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� همــراه داشــتن اســپری و ژل ضد عفونــی شــخصی تان را فرامــوش 

نکنید.
� دستکش مخصوص محافظت داشته باشید. 

� حتما با خود نایلون فریزر بهداشــتی داشــته باشــید تا در هنگام 

بازگشــت، اگــر دارویــی همراهتــان بــود، بــا نایلــون آلــوده وارد خانــه 
نشود.

� اگــر فالکــس کوچکــی حــاوی آب گــرم هــم همــراه خــود ببریــد، 
عالی اســت؛ چراکه نوشــیدن آب و مایعات ســالم و گرم در محیط 
تمیــز )بــا رعایــت اصــول مراقبــت فــردی( بــرای پیشــگیری از کم آبــی 
بــدن و خشــکی دهــان بســیار مهــم اســت. کم آبــی بــدن فرصــت 

مناســبی بــرای ابتــالی شــما بــه کرونــا ایجــاد می کنــد.
� سعی کنید از خودروی شخصی برای مراجعه به مراکز درمانی 

اســتفاده کنیــد و اگــر قصــد اســتفاده از خودروهای عمومــی را دارید، 
از پرداخت نقدی کرایه بپرهیزید.
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 فاصلــه مطمئــن )دو متــر( را از پرســتاران و کادر درمانــی و 
ً
� حتمــا

همچنیــن  بیمــاران و مراجعــان رعایــت کنیــد.
� از راه هــای بســیار رایــج ســرایت کرونــا، تمــاس دســت های شــما 
بــا محیــط و ســطوح آلــوده بــه ویــروس، ماننــد تجهیزات، دســتگیره 
ــه ها، و آسانســور مراکــز  درهــا، میــز و صندلــی، شــیرآالت، نــرده پلـ
درمانــی اســت. از دســتکش اســتفاده کنیــد و پــس از هــر تماســی، از 
الــکل و ژل بــرای پاک ســازی دســتکش اســتفاده کنیــد. بــا ایــن کار، 
اگــر به اشــتباه و ســهوی بــه صورتتــان دســت بزنیــد، احتمال ســرایت 

ویــروس را کاهــش می دهیــد.

بایسته های محافظت
 در برابر ویروس ݡکرونا

در هنگام حضور در مراݡکز درمانی



22

� به محض مرطوب شــدن ماســک، آن را تعویض کنید. قســمت 
داخلی ماسک را بگیرید و آن را از صورتتان جدا کنید و به قسمت 

بیرونی ماســک دســت نزنید. ماســک را در سطل زباله بیندازید. 
 از 

ً
� ســطل های زبالــه مراکــز درمانــی، منبــع آلودگــی هســتند. حتمــا

تمــاس دســت هایتان بــا آنهــا، حتــی اگــر دســتکش داریــد، خــودداری 
کنید.

� اســتفاده از دســتکش و ماســک، اطمینــان کاذب در شــما ایجــاد 
ــروس  ــا وی ــش احتمــال مواجهــه شــما ب ــل افزای ــه عام ــد؛ چراک نکن
می شــود. بارهــا دیــده شــده کــه افــرادی کــه دســتکش داشــته اند، 
بعد از لمس سطوح مختلف، با همان دستکش، ماسک یا عینک 

خــود را لمــس کرده انــد کــه ایــن اشــتباهی بــزرگ اســت.
ــی همچــون راه پله هــا و ورودی  ــز درمان � در بخش هایــی از مراک

آسانســورها و بخش اطالعات و... ممکن اســت ازدحام جمعیت 
باشــد. قــدری صبــوری کنیــد تــا آن ازدحــام کمتــر شــود؛ ســپس از آن 

قســمت عبــور، یــا بــه آنجــا مراجعــه کنیــد.
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� اگــر بــه دالیلــی مجبــور بــه مانــدن در مراکــز درمانــی هســتید یــا 
در آنجــا بایــد منتظــر  شــوید، ســعی کنیــد ایــن مــدت را در حیــاط 
بیمارســتان ســپری کنید و از فضای سرپوشــیده، ولو برای ده دقیقه 

انتظــار هــم خــارج شــوید.
� از خــوردن و آشــامیدن در محیــط درمانــی، به ویــژه اســتفاده از 
غذاهــاي آمــاده، تــا حد امکان اجتناب کنید و اگر حضورتــان در این 
مکان هــا طوالنــی اســت، بــا حفــظ شــرایط ایمنــی، از مــواد غذایــی 

کاماًل پخته اســتفاده کنید.
� ســعی کنید هزینه هایتان را از طریق دســتگاه کارتخوان در این 

مراکــز بپردازیــد و از پرداخــت و دریافــت وجــه نقــد خــودداری کنید.
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� اگر از ماشین شخصی برای بازگشت به خانه استفاده می کنید، 
� پیش از ورود به ماشین، دستکش ها و ماسک را در یک پاکت 
نایلونــی قــرار داده، در آن را گــره بزنیــد تــا در اولیــن ســطل زبالــه 

بیندازید.
� اگــر از وســایل نقلیــه عمومــی اســتفاده می کنیــد، دســتکش و 
ماســک خــود را تعویــض کنیــد تــا ناقل نباشــید و آلودگی احتمالــی را 

بــه وســایل نقلیــه و مســافران دیگــر منتقــل نکنیــد.
� اگــر دارویــی خریده ایــد، نایلــون آن را بــا نایلون هــای تمیــز و 

بهداشــتی کــه از خانــه برده ایــد، تعویــض کنیــد. 
� وقتی به منزل رسیدید، در همان ورودی منزل، تمام لباس های 
رو و زیــر خــود را تعویــض کنیــد و اگــر ایــن امــکان بــرای شــما وجــود 
ــا حفــظ  ــردی، ب ــردن وســایل حفاظــت ف ــگام خــارج ک ــدارد، هن ن
آرامش و تمرکز و بدون شــتابزدگی، امکان آلودگی بدن و لباس زیر 

بــه ویــروس را بــه حداقــل برســانید. 
� اســتحمام بــا آب گــرم و شســتن ســر و صــورت بــا صابــون را بــرای 

مطمئــن شــدن از ناقــل نبودنتــان فراموش نکنید.

بایسته های محافظت
در برابر ویروس ݡکرونا

در بازݡگشت مراݡکز درمانی
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� یــک چــای گــرم بــرای خــود بریزیــد و بــا آرامــش نــوش جــان کنیــد 
و اضطــراب مبتــال شــدن بــه کرونــا را از خودتــان دور کنیــد تــا بــا ایــن 

اضطــراب، بــه وســواس و ضعــف سیســتم ایمنــی بدنتــان نرســید.
� در بخــش مراقبــت از روح و روان در روزهــای کرونــا، خواندیــم 

کــه قــرار نیســت برنامه هــای زندگــی شــما بــا کرونــا مختــل شــود. در 
ایــن بخــش بــه شــما کمــک می کنیــم تــا بــاور کنیــد کــه چنیــن امــری 
امکان پذیــر اســت و پیشــنهادهایی بــرای انجــام دادن ســریع تر 

برنامه هایتــان بــه شــما می دهیــم.
� بــرای دریافــت پاســخ صحیــح ســؤاالت خــود دربــاره کرونــا حتــی 
بــه تلفــن همــراه هــم نیــاز ندارید و با تلفن خانه می توانید، شــماره 
تلفن ۴۰۳۰ را شماره گیری کنید تا پاسخ سؤاالت خود را از سامانه 
ــن  ــد. ای ــوزش پزشــکی دریافــت کنی ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
ســامانه بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت شــما در خصــوص ویــروس 

کرونــا، ۲۴ ســاعته در هفتــه فعــال اســت. 
� اگــر عالیــم شــدید داشــتید، شــماره 115 اورژانــس را در خاطــر 
داشــته باشــید تا در کوتاه ترین زمان به مراکز درمانی منتقل شــوید.
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ــن  ــر دچــار مشــکالت روحــی شــدید، شــماره تلفــن 1480 ای � اگ
ــد. ــگان دریافــت کنی ــا مشــاوره رای امــکان را می دهــد ت

� اگــر دارای بیمــه ســالمت هســتید، بــا شــماره 1666 می توانیــد 
 تمــام اقدامــات حضــوری را بــه صــورت غیرحضــوری انجــام 

ً
تقریبــا

دهیــد .
� در ســازمان ثبــت احــوال در بخــش خدمــات الکترونیــک خود به 
آدرس www.sabteahval.ir، خدمــات بســیاری بــه شــما می دهــد؛ 
کارت هوشــمند ملــی و حتــی فرصتــی  خدماتــی مثــل ثبت نــام 
بــرای یافتــن مــدارک )کارت شناســایی ملــی/کارت هوشــمند ملــی/ 

شناســنامه( مفقودشــده. 
� اگــر بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای دفترچــه بیمــه خــود یــا 
خانواده تان کار دارید، با مراجعه به ســایت این ســازمان به آدرس 
www.tamin.ir می توانید در خانه بمانید و به راحتی درخواست 
تمدیــد دفترچه تــان و ده هــا امــکان دیگــر را پیگیری کنیــد )خدمات 

تأمین اجتماعی توضیحات بیشــتری داده شــود(
� اگر از خانواده بیمه آســیا هســتید نیز شــرکت بیمه آســیا شــما را از 
بســیاری از خدمــات حضــوری کــه در دوره کرونــا خطرآفریــن اســت، 
www. رها کرده اســت؛ خدمات بیمه ای مورد نیازتان را از ســایت

asiaHKZ.com می توانیــد دریافــت کنیــد. همچنیــن بــا تمــاس بــا 
شماره 58239-021 کارشناسان بیمه این شرکت آماده پاسخگویی 
و مشــاوره بــه شــما هســتند تــا شــما هرچــه راحت تــر خدمــات مــورد 

نیــاز خــود را دریافــت کنید.
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پیشنهادهایی 
بـرایݡ زندݡگی و حـرݡکت 

روݡی پاهاݡی مجازی
 از تمام امکاناتت استفاده کن تا سفر کنی

شــاید با دیدن این عنوان، آن هم در این دوران کرونایی، تعجب 
کنیــد؛ امــا شــما بایــد ســفر کنیــد تــا روح و روانتان تــازه شــود و حالتان 
خــوب باشــد. مــا می خواهیــم شــما را بــه یــک ســفر مجــازی دعــوت 
کنیــم تــا در همــان قرنطینــه خانگــی، گردشــگری کنیــد. امــروزه بــه 
لطف تکنولوژی دیجیتال و فناوری هایی چون واقعیت مجازی یا 
VR و تورهــای مجــازی 360 درجــه، می توانیــم دیدنی هــای جهــان 

را از همــان خانــه تماشــا کنیــم و از دیــدن آنهــا لــذت ببریم. 
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 سفر کن به موزه ها
اگر اهل موزه گردی هســتید، اگر از دیدن یافته های باستان شناســی 
و اشــیای تاریخی یا آثار نقاشــی مشــهور لذت می برید، پیشــنهاد ما 
مجموعه فرهنگ و هنِر گوگل )google arts & culture( اســت که 
امــکان دیــدار مجــازی از پانصــد مــوزه جهــان را فراهــم کــرده اســت، 

موزه هایــی مثل: 
 ،)British Museum( موزه بریتانیا در لندن

موزه Rijksmuseum در آمستردام،
موزه ونسان ون گوگ در آمستردام ،

موزه متروپولیتن در نیویورک ،
گالری ملی در لندن ،

موزه Belvedere در وین ،
موزه آثار نقاش معروف، ادوارد مونش در اوسلو.
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 بازدید از بناهای تاریخی
موزه گــردی کــه خیلــی هــم جــذاب اســت، تنهــا گزینــه شــما بــرای 
انتخــاب نیســت؛ شــاید شــما بیشــتر اهــل دیــدن اماکــن تاریخــی و 
بناهــای مشــهور باشــید. بــاز اینجــا هــم امکان های خوبی برای ســفر 
فراهم است و دو سایت دیگر از گوگل را به شما پیشنهاد می کنیم. 
گردشــگری  بــرای  خوبــی  ســایت googlesightseeing راهنمای 
مجــازی رایــگان در دیدنی تریــن نقــاط کــره زمیــن از طریــق گــوگل 
اســت. همچنیــن  از سایت گوگل اســتریت ویو می توانید فهرســتی 
از خیابان هــا، بناهــا و جاذبه هــای ده هــا کشــور جهــان، بــا امــکان 

چرخــش ۳۶۰ درجــه ببینیــد.
ــه شــما پیشــنهاد  ــن بخــش ب ــای مشــهور را در ای ــد بن تماشــای چن

می کنیــم:
تــاج محــل – هنــد از پرآوازه تریــن بناهــای جهــان و  قصــر ورســای – 
فرانســه بزرگ ترین کاخ  ســلطنتی جهان با آن نماهای اعجازآورش. 

ســفر فوق العــاده ای بــرای شــما خواهــد بــود.
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 طبیعت گردی کن
دلتــان بــرای یــک کوه پیمایــی آرام بخــش تنــگ شــده؟ یــا بــرای قــدم 
زدن کنــار ســاحل دلتنگیــد؟ اگــر اهــل طبیعت گــردی باشــید، امــکان 
تورهــای مجــازی 360 درجــه در ســرویس گــوگل مــپ را احتمــااًل 
می شناســید. بــرای نمونــه، چنــد تــور مجــازی از مناطــق مشــهور در 
دنیا را اینجا ببینید: جایی مثل قله اورســت – نپال یا دره شــیب دار 
و دیدنــی رنــد کنیــون – آمریــکا یــا ســاحل کاهاال – هاوایــی و یکی از 

زیباتریــن جنگل هــای دنیــا یعنــی جنــگل آمــازون.
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 ایران را بگرد
اگــر قصــد ســفر در داخــل کشــور را داریــد، اصــاًل نیــازی بــه حرکــت 
نیســت؛ پــای خــود را روی پــای دیگــر بگذاریــد و از جــاده تب لــت 
و تلفــن همــراه و لب تــاب خــود بــه حرکــت درآییــد؛ چراکــه عــالوه 
ــد ســایت  ــد در چن ــم، می توانی ــه معرفــی کردی ــر ســایت هایی ک ب
دیگــر، از دیدنی هــای کشــورمان در قالــب تــور مجــازی دیــدن کنیــد؛ 

ســایت هایی چــون:
سایت تور 360 امید 

تــور مجــازی مــوزه ایــران باســتان و همچنیــن تــور مجــازی مــوزه 
ایــران باســتان، از نمونه هــای جالبــی هســتند کــه دیدنی هــای ایــران 
را پوشــش داده انــد. بــرای نمونــه می توانیــد از چنــد جــای دیدنــی 
مثــل مســجد شــیخ لطــف اهلل اصفهــان - پــل طبیعــت تهــران - ارگ 

کریم خــان شــیراز  دیــدن کنیــد.
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 زیارت کن
در تنهایــی روزهــای کرونایــی ممکــن اســت هــوای زیــارت داشــته 
باشــید و بــا ایــن وضعیــت، معلــوم نیســت کــه چــه زمانــی امــکان 
زیــارت حضــوری داشــته باشــید. در برنامــه زیارت مجازی، به شــکل 
مطلوبــی ایــن امــکان بــرای شــما فراهــم اســت. بــرای شــما اینجــا دو 
امــکان خــاص وجــود دارد: یکــی زیــارت آنالیــن و دیگــری زیــارت بــا 
ــارت آنالیــن می توانیــد  ــرای زی ــر 360 درجــه. ب بهره گیــری از تصاوی
بــه وب ســایت اماکــن مقدســه مراجعــه کنیــد و در امــکان دوم برای 
ــه وب ســایت پانومــن  ــد ب ــرم )ص( می توانی ــر اک ــزار پیامب ــارت م زی
www.panoman.ir بروید و با اســتفاده از تصاویر فراگیر پانورمای 
360 درجــه لــذت حضــور معنــوی در مدینــه را بچشــید. اگــر خاطــره 
حضور در کربال دلتان را هوایی کرد، در وب ســایت آســتانه مقدس 
امــام حســین www.imamhussain.org یــک زیــارت دلچســب 

داشــته باشید.
بــرای ســفر بــه مشــهد هــم چنیــن امکانــی فراهــم اســت و می توانید 
از طریــق وب ســایت  www.tv.razavi.ir بــه یــک زیــارت مجــازی 

مشرف شــوید.
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کرونا تمام نشده و هنوز هم هر ثانیه، میلیون ها نفر ممکن است 
بــه آن مبتــال شــوند و خــدای نکــرده اتفــاق تلخی برایشــان بیفتــد؛ از 
ســوی دیگــر، زندگــی نــه حــاال، کــه تــا همیشــه زیبایی هــای خــود را 
دارد. پــس هــم کرونــا را جــدی بگیریــد و هــم زندگــی کنیــد. انجــام 
توأمــاِن اینهــا نیــاز بــه یــک ســبک زندگی جدیــد دارد؛ هنری که شــما 
 داریــد و می توانیــد بــا آن، از خودتــان و دیگــران مراقبــت کنید 

ً
حتمــا

و بــه آنها زندگی ببخشــید.

سخنی برای یک پایان باز
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