
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19-پیشگیری از ابتال کودکان به بیماری کووید 

 19-ی کودکان در مدیریت کوویدکارگروه پرستار

و                             عمومی اماکن در حضور از ویژه به.  دهید کاهش خانه را از کودکان خروج ممکن حد تا

   کنید. خودداری بسته اهایفض

حتما پس از بازگشت بالفاصله لباس های  که مجبور به خروج از خانه هستید، در صورتی

و به کودک خو بیاموزید دستان خود را   را بشویید.خود را تعویض کرده و دست های خود 

 مرتب با اب و صابون بشوید.

  به شدن نزدیک ازو همگی  .کنید خودداری ها مهمانیتجمعات و در کردن شرکت از

 کنید. خودداری دارند، (عطسه یا سرفه)بیماری عالئم که افرادی

 .کنید خودداری آنان های دست بوسیدن و کودکان روبوسی از

 .بپرهیزید کودک غذای جویدن یا کردن فوت از

 

  را شود می لمس کودک توسط مکررا که سطوحی و ابزار، غذا ظروف، ها بازی اسباب

 .نمایید ضدعفونی و شسته

 

 بسیار بهداشتی ی نکته چندین رعایت با تنها توانید می ،19-کووید بیماری شیوع به توجه با عزیز والدین

 باشند: می زیر شرح به موارد این. نمایید جلوگیری بیماری این به فرزندتان ابتالی از مهم

 و قاشق از کودک به غذادادن در باشد و افراد سایر از مجزا کامال کودک شخصی وسایل

 .کنید استفاده شخصی بشقاب

 .واب کافی کودکان اطمینان حاصل کنیداز تغذیه و خ

  با استفاده از دستمال کاغذی یا خم آرنج به هنگام سرفه و عطسه،ید به کودک خود بیاموز

ها، خودداری   از لمس کردن چشم ها و بینی و دهان با دستو دهان و بینی خود را بپوشانند، 

 کنند.
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