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 ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 معرف

 از های کروناویروس 
ی

 معمویل تا عامل بیماری هاویروس  خانواده بزرگ
ی

را شامل  سارس هستند که از ویروس رسما خوردگ

یت شناخته شده است، شیوه های طرق رسایت آن نظر به نزدییک  ین عامل تهدیدکننده حیات بشر ن میشود مهمتر افراد بی 

هم در اجتماعات،  تماس  مکررمیان هم، وسعت رفت و آمد، ازدحام بیش ازحد، روبویس ودست دادن باعث نگرانن جدی 

م امیکرو  در افغانستان شده است، شایان ذکراست که  منبع انتان در ابتدا حیوانات بوده، ویل اکنون ن از انسان به ورگانت 

ن میتواند منبع انتان باشد انسان رسایت یم کند، البته ناقل صحت  . نمد نت 

 : این ویروس از یک شخص به شخص دیگر از دو طریق انتقال یم کند 

   ویروس همراه با قطرات افرازات تنفیس مریض مثال از طریق رسفه و عطسه به فضا پرتاب شده : طریق مستقیم

 .  فیس وی داخل یم شود و بعد توسط شخص دیگری که در نزدیک وی قرار دارد تنفس شده به مجرای تن

 یکه با افرازات تنفیس شخص مصاب : غت  مستقیم ن ویروس از طریق تماس دست با سطح ، دست ویا هر چت 

وقتر دست ها ملوث گردید و با آن به دهن، بیتن و یا چشم تماس شد ویروس داخل بدن . ملوث شده باشد 

 . انسان میگردد 

ول انتان  در اجتماعات:   تدابیر وقایه و کنیر

یه مددرسان مردم را درمحل خاص جهت دریافت موادکمیک فرایم خوانند،    که سازمان های خت 
از هدف این است در زمانن

ی شود  از شخص ملوث  ویا اشیای ملوث  به شخص دیگر  انتشار ویروس   . جلوگت 

 

 وزارت صحت عامه جمهوری اسالیم افغانستان

ول امراض  ریاست عمویم وقایه و کنیر

ول  و کمیته وقایه  ی از شیوع کوید  کنیر 19انتان برای جلوگیر  

 
 

ی ازشیوع  برای افراد جامعه وکارمندان نهادهای    COVID-19رهنمودجلوگیر

 مددرسان

 1399حمل  29  تاری    خ

 2020اپریل  17مطابق 
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 : باید مراعات گردد  قبل از توزی    ع کمک ها نکات ذیل 

  یه مددرسان قبل از توزی    ع موادکمیک برنامه کاری خویش را با و یا سایر فعالیت ها در سطح جامعه سازمانهای خت 

ن تیم ، وزارت صحت عامه ریاست ارتباط خارجه هماهنگ  سازد تا در صورت امکان جهت غربالگری مراجعی 

 . رسویالنس درمحل حضوربهم برسانند 

  ن باید آموزشهای الزم برای وقایه انتان را داشته باشند ودراین تمام کارمندان موظف درتوزی    ع مواد برای مراجعی 

 . راستا وزارت صحت عامه همکارباشد 

  درصورت امکان افراد نیازمند شناسانی ولیست شده ازطریق تماس تلیفونن خواسته شده وبطور انفرادی مواد

 .وبسته های کمیک توزی    ع گردد

  ن گر ذر یا ملک قریه توزی    ع  گاز طریق وکیل   شان های قبال در خانهمعرفت کارت در روز  دد وهر ییک از مراجعی 

 . شود ی گت  از ازدحام و تماس جلو  مشخص خواسته شود تا 

  وری جدا خوداری نماید و ضن  . نفر همزمان در یک محل خواسته نشود  10از  بیشتر از اجتماعات بزرگ غت 

 

 : شود جدا مراعات درجریان توزی    ع کمک ها نکات ذیل باید 

 ن توزی    ع شود  مواد کمیک باید در محیط باز ومصئون برای مراجعی 

 ی جهت توزی    ع مواد گذاشته  5تا  3در فاصله  ( محل توزی    ع مواد)یک محل مناسب تهیه شود ودر آن غرفه ها متر

یه مددرسان از آن محل برای توزی    ع استفاده نمایند   . شود ونهاد های خت 

  ن در یک لوحه، پوستر ویا بتن بزرگ اعراض ،عالیم وتعریف مرض مخترصا از قبل نوشته شده باشد تا مراجعی 

 . باسواد از آن استفاده کنند 

  ن  به ساحه یک ابدان با اقبل از دخول مر  محل توزی    عدر در دهن دروازه یا راه عبوری به داخل صابون آب و جعی 

ن امانده شود تا مر محل   . د کمیک را تسلیم شوند و بعدا موا شستشو نموده  ابتدا دستان خودرا جعی 

   ن  توزی    ع  . و یا هم از آنها خواسته شود که ماسک بپوشند  د گردقبل از تماس و اخذ مواد کمیک ماسک به مرا جعی 

  ن هرمراجعه کننده متر  در جریان انتظار و در همه جا باید حد اقل یک متر باشد، از ازدحام به هر  2فاصله بی 
ی شود   .ترتیب ممکنه جلوگت 

  ن پرسیده شود تا با در نظر داشت همه گت  شدن ویروس کرونا وازدیاد واقعات مثبت این مرض،  از مراجعی 

 . واقعات مشکوک شناسانی و تجرید گردد 

  ن باید ی کنند تماس به بیتن ، دهان و چشم خود  از  کارمندان مددرسان و مراجعی   . جلوگت 

 ن وکارمندان مددرسان باید  با ماسک طتی و دستکش م  لبس باشند مراجعی 

 ن هنگام رسفه و عطسه دهان و بیتن خود را با یک دستمال  بپوشانند  الزم است مراجعی 

 : فته شود گر موارد ذیل جدی   درصورت مواجه شدن با مریض طرق تنفیس

  ن باشند  . کارمندان سازمانهای مددرسان باید متوجه وضعیت صیح وواقعات مشکوک درمیان مراجعی 

  ن جدا ساخته شده وماسک برایشان داده شودافراد دارای اعراض طرق  تنفیس از سایر مراجعی 

  وزارت صحت  166در صورت دریافت و شناسانی افراد دارای اعراض وعالیم و مشکوک به ویروس کرونا، باشماره

 و مطابق به هدایات وی عمل شود عامه تماس گرفته 
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د پاک   کاری سطوح، محیط و وسایل استفاده شده الزیم پنداشته یم شود، درصورتیکه توزی    ع در محالت بسته صورت گت 

ن آن با آب و  محلول سودیم هایپو   بعد ضد عفونن کردن با  برای سطوح و محییط که شاید ملوث شده باشد،  شسیر

 . ، حتیم استدرصدی 0.5 کلوریت
 

 بشت  احمد حمید 
ی داکتر ول انتان به رهتی

ول امراض تهیه شده است،  این رهنمود توسط کمیته وقایه و کنتر ریس عمویم وقایه و کنتر

 :  اعضای کمیته شامل افراد ذیل اند 

 ول امراض ساری  داکتر شاه ویل معروفن ریس کنتر

 ول امراض سید قمرالدین حافظ مشاورریاست عمویم وقایه وکنتر  داکتر

 محمد امید رسویل آمر پروژه مدیریت زباله های  داکتر

  محب هللا حلییم مشاور ول امراض ساری داکتر  ریاست کنتر

 داکتر ندیب  از سازمان صیح جهان(WHO  ) 

 زاهد هللا رسویل ازریاست طب معالجوی  داکتر

  ول توبرکلوز زاده ازپروگرام میل کنتر هاشم خان امت 
 داکتر

  ول امراض محمد یوسف عمران ازریاست عمویم وقایه وکنتر  داکتر

 ول لشمانیا وم محمد نعیم  ازپروگرام کنتر  الریا داکتر

  ار و اده متخصص کاهش اضن ن محمد رفیق قاضت 
  OST (ANPASH)داکتر

 بصت  فرید منجربهبودکیفیت عرضه خدمات صیح پروژه حمایت 
 داکتر

نموده اند ابراز سپاس و قدردانن نموده توقوع داریم با تطبیق این رهنمود بتوانیم خطرات نایسر سیع از تیم که در انکشاف این رهنمود 

ن مردم به حد اقل آن برسانیمنهادهای مددرسان نزد کارمندان  را در  Covid-19از شیوع   . و هم چنان در بی 

با   0744669999در صورنر که در مورد این رهنمود هر مالحظه، پرسش و یا نظری داشته باشید از طریق وایتی یا واتس آپ به شماره 

ید، چون همه ی ما و شما در مورد  این ویروس جدید هر روز یم آموزیم، این رهنمود با هر دانش و تجربه کمیته مذکور تماس بگت 

 . جدید به روز ساخته شده و خدمت شما تقدیم خواهد شد 

  

 

 

 

 

Cover Your Cough 
Stop the spread of germs that make 

you and others sick! 
 
 
 

 

 

 

 

 

Clean your hands after coughing or sneezing   

Cough or sneeze into your 
sleeve, not your hands 

OR 

Cover your mouth and nose with a 
tissue and put your used tissue in the 
waste basket 

Wash your hands with 
soap and warm water,  
for at least 20 seconds 

You may be asked to 
put on a mask to 
protect others 

Original date: October 2009 
Revised date: January 2020 
 

OR 

Clean hands with 
alcohol-based hand rub 
or sanitizer 
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