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بایدها و نبایدهای بیماری فصل

چگونه از آنفلوانزا در امان بمانیم؟
هر سال، با شروع فصل سرما، ابتال به بیماری های ویروسی فصلی، از جمله آنفلوانزا افزایش می یابد. درمیان ده ها نوع ویروس آنفلوانزا، برخی از آنها در بعضی از دوره های زمانی، همه گیرتر می شوند؛ مانند 

آنفلوانزای نوع A یا همان H1N1 که خیلی ها در کشور ما با نام آنفلوانزای خوکی از آن یاد می کنند و تاکنون جان 42 تن از هموطنان ما را هم گرفته است. این ویروس باعث مرگ و میر نمی شود، مگر اینکه 
شما یک بیماری زمینه ای مانند مشکل های قلبی- عروقی و تنفسی داشته باشید یا از نقص سیستم ایمنی رنج ببرید. به عالوه، امکان بروز آسیب های جدی تر در اثر ابتال به آنفلوانزای نوع A در کودکان زیر 5 سال 

و سالمندان باالی 65 سال، بیشتر از سایر افراد خواهد بود. از این رو، در »پوستر سالمت« این هفته به بایدها و نبایدهای بهداشتی برای کنترل و پیشگیری از آنفلوانزا اشاره می کنیم.
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شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار

هنگام عطسه و سرفه، 
جلوی دهان و بینی خود 

را با دستمال یک بارمصرف 
به گونه ای بپوشانید که 
امکان ورود ذرات ریز 

ناشی از ترشح بزاق دهان یا 
ترشحات بینی شما به محیط 

بیرون از بین برود.

از آنجایی که امکان 
آلوده شدن دست ها با 
ویروس آنفلوانزا بیشتر از 
سایر نقاط بدن است، از 
تماس دست های آلوده با 
مخاط چشم، دهان و بینی 
خودداری کنید. مخاط بدن 
می توانند به سرعت باعث 
انتقال ویروس شوند.

از دست دادن، روبوسی 
و در آغوش کشیدن 
یکدیگر خودداری کنید 
مخصوصا اگر طرف 
مقابل شما، عالئمی از 
سرماخوردگی یا آنفلوانزا 
مانند تب، آبریزش بینی، 
بدن درد، ضعف، تهوع 
یا استفراغ دارد.

در صورت ابتال به 
بیماری و تا بهبود کامل 
از حضور در مکان های 
عمومی مانند مدرسه، 
محل کار، دانشگاه، 
مراکز بزرگ خرید، 
سینما و رستوران ها 
خودداری کنید.

در صورت ابتال به بیماری 
یا مواجهه با فرد بیمار، 
حداقل فاصله  یک متری 
را بین خود و طرف 
مقابلتان رعایت و از 
نزدیک شدن به یکدیگر 
اجتناب کنید.

حتما دستمال 
یک بارمصرف خود را 
بعد از عطسه و سرفه 

داخل سطل زباله 
بیندازید و از قرار دادن 
آن روی میز کار یا در 
جیبتان خودداری کنید.

حداقل روزی 7-5 مرتبه، 
دست هایتان را با آب و 
صابون بشویید. بعد از 
برگشتن به خانه یا به 

محض رسیدن به محل 
کار، حتما دست هایتان را 

با آب و صابون بشویید 
زیرا امکان تماس دست ها 

با مکان های آلوده به 
ویروس موجود در وسایل 
حمل و نقل عمومی وجود 

دارد. یادتان باشد شستن 
دست ها، الی انگشتان و 
 زیر ناخن ها، باید حداقل

20 ثانیه طول بکشد.

در صورت وجود فرد 
بیمار در خانه یا محل 
کار، حتما روزی چند 

مرتبه مکان هایی را 
که استفاده مشترک با 

بیمار دارید، با مواد 
ضدعفونی کننده پاک کنید.


