
 ۱۹ دیکوو یاز مرگها یریشگیپ یبرا یولوژیدمیسخه اپن

 

 الف: نسخه برای مردم

و  یکیزیف یفاصله گذار تی)شستن دستها با آب و صابون+ رعا یبیشامل نسخه  ترک ییردارویاقدامات و مداخالت غ تیرعا 

 شود. یم هیتوص ایقو ۱۹ دیاز کوو یناش ریاز مرگ و م یریشگیپ ی+ استفاده از ماسک( را برا یاجتماع

 ریاز مرگ و م یریشگیپ یبیاول در نسخه ترک تیو اولو نیمهمتر ن،یآسانتر هیثان ستیدستها بمدت حداقل ب یشوشست( ۱

 کروناست.

 .گرانیاز د یمتر میو ن کیفاصله  تیرعا یعنی یکیریف یفاصله گذار( ۲

ها و  یها و مهمان یجشن ها و عزادار ؛یشرکت نکردن در تجمعات، مراسمات عروس یعنی یاجتماع یفاصله گذار( ۳

 ها یدورهم

 است. یاجتماع تیمسئول کیمهم و  اریسربسته و شلوغ بس یها طیدر مح ژهیاز ماسک و بو یاستفاده همگان( ۴

 روسیاز کرونا و یناش ریمختلف از مرگ و م طیو بسته به زمانها و شرا یبیهمه اقدامات مذکور به صورت ترک تیرعا با

 .میکن یریشگیپ

 است. یاجتماع ونیناسیمانند واکس ستین ۱۹ دیکوو یبرا یکه درمان و واکسن یطیدر شرا یبیه ترکنسخ نیا تیرعا

 سالمت: یبرنامه ها انیو مجر استگزارانیس یبرا یولوژیدمیاپ نسخه

 مبارزه دانیالعموم به م یمردم و ورود مدع یبرا یبینسخه ترک یابیو ارزش شیپا ق،یو نظارت دق یریپذ تیمسئول(۱

 مردم یبیبه خدمات و نسخه ترک یاز مردم و فراهم نمودن دسترس یاجتماع تیحما(  ۲

در معرض خطر  یها تیجمع یو پوشش مراقبت ها تیدر جمع یدرمان یبهداشت یمراقبتها یتوجه به عدالت در برقرار(  ۳

 ابتال به کرونا

 نخبگان و مردم  یقد گذاشتن براو در معرض ن یدمیشفاف کنترل اپ یها یداشتن برنامه منسجم و استراتژ(  ۴

 در محل سکونت افراد یاسیس ییایواحد جغراف نیتا کوچکتر ۱۹ دیاز کوو یناش ریاعالم امار و ارقام ابتال و مرگ و م( ۵

 یدمیکنترل اپ یمردم و با مردم برا یکار برا(  ۶

قطع  یبرا یو اصول حیجام اقدامات صحو ان یماریتک تک موارد ب کیولوژیدمیاپ یو منسجم در بررس یداشتن سپاه قو( ۷

 انتقال رهیزنج

 روسیبر درمان کرونا و یریشگی)نه شعار( پ یواقع تیاولو(  ۸

 انها یتازه نفس و حفاظت فرد یروهاین یریو بکارگ تیو تقو یمجدد کادر سالمت و بازتوان یسازمانده(  ۹

 بر شواهد معتبر یمبتن یریگ میتصم(  ۱۰
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