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 “دوره کرونا زنان در سالمت ”:با شعار  

 
 دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 ياحد بهداشت خاوًادٌ مرکس بهداشت شهرستان آستاوٍ اشرفیٍ



 کٍَید تِ عٌَاى لقة تسای افساد یا خاًَادُ ّای هثتال استفادُ ًکٌیداش. 
 
 افساد هثتال تِ کٍَید ًیاشهٌد هْستاًی ، ّودلی ٍ حوایت ها ّستٌد 

 
 پسّیص اش گَش دادى ٍ تواضای اخثازی کِ تسای ضوا ایجاد اضطساب هی کٌد. 
 
چک کسدى هداٍم. دز ساعات هعیٌی اش زٍش تِ سساغ اخثاز تیوازی تسٍید 

 .ایجاد اضطساب هیکٌداطالعات       
 
اطالعات صحیح زا هیتَاًید اش ٍتسایت ساشهاى جْاًی تْداضت تدست آٍزید. 
 
 کٌیدحفاظتی تسای خَد زا اًجام دّید ٍ تِ دیگساى ًیص دز ایي شهیٌِ کوک اقداهات. 

 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه

 پیامهایی برای جمعیت عمًمی



 دازدفیصیکی اّویت حفظ سالهت زٍاى ضوا تِ اًداشُ حفظ سالهت. 
 
تیي دٍ ضیفت تِ اًداشُ کافی استساحت کٌید. اش خَد هساقثت کٌید  . 

 
 تغریِ هٌاسة ، سالن ٍ فعالیت تدًی داضتِ تاضید 

 
اش اهکاًات دًیای هجاشی تسای حفظ ازتثاط تا عصیصاى استفادُ کٌید. 

 
سایس خدهات هَجَد دز. تٌْا تِ آهَشش تصَزت ًَضتازی اکتفا ًکٌید 

 .کٌیدخدهات هستثط خَد زا ضٌاسایی کٌید ٍ افساد ًیاشهٌد زا تِ ایي هٌطقِ     
 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه

 
 

 پیامهایی برای کارکىان بهداشتی درماوی



تِ کَدکاى کوک کٌید کِ احساساتی ًظیس غن یا تسس زا تیاى کٌٌد. 
 
 هاًٌد آهَشضی یا تسًاهِ ّای زٍتیي کَدک زا حفظ کٌید ٍ یا تسًاهِ ّای زٍتیي جدید

 .اٍ تستیة دّیدتاشی تسای 
 
 تسقسازی تواسْای هٌظن تلفٌی یا ٍیدیَیی ٍالدیي یک یا دٍ تاز دز زٍش تِ کن کسدى

 .تٌص کَدک کوک هی کٌد 
 
تسای آًْا . دز ضسایط استسس، کَدکاى تیطتس احساس ٍاتستگی اش خَد ًطاى هیدٌّد

 .دّیدتَضیح ٍ هٌاسة سي دز هَزد هطکل شتاًی صادقاًِ تِ 
 
  کَدکاى زفتازّای تصزگتسّا زا هطاّدُ هی کٌٌد ٍ یاد هی گیسًد کِ چگًَِ احساسات

 .خَد زا دز ضسایط تحساًی هدیسیت کٌٌد 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه

 
 

 

پیامهایی برای مادران ي سایر افرادی کٍ از کًدکان 
 میکىىدمراقبت 



 دزهاًی جْت جلَگیسی اش خاًَادُ، هساقة ٍ پسسٌل تْداضتی ٍ زٍاًی حوایتْای عولی
 .اضطساب،خطن،استسس ٍ تیقسازی تسای افساد هسي الشم است

 
 تِ شتاًی زٍضي، زا .... (ضستي دست ٍ )خطسدستَزالعولْای سادُ تسای کن کسدى

 .اختیاز آًاى قساز دّیدفْن دز ٍ قاتل هحتسهاًِ،صثَزاًِ 
 
 حاصل اگس تیوازی شهیٌِ ای دازید، اش دستسسی تِ دازٍّا، آذٍقِ ٍ خدهات هَزد ًیاش خَد اطویٌاى

 .کٌید
فعالیتْای سادُ فیصیکی ٍ ٍزشضْای سثک داضتِ تاضید. 
 
 ٍ تا عصیصاى خَد اش طسیق تلفي ٍ یا ٍیدئَ دز ازتثاط تاضید  فعالیتْای زٍتیي خَد زا حفظ کٌید. 

 
 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه

 
 
 
 

 پیامهایی برای افراد مسه ي یا دارای بیماری 
 آوهاای ي مراقبیه زمیىٍ 



 ازتثاط خَد زا تا ضثکِ اجتواعی اش طسیق تلفي ٍ ضثکِ ّای هجاشی
 .حفظ کٌید

دز شهاًْای استسس تِ احساسات ٍ ًیاشّای خَد تَجِ کٌید. 
 
  تِ هساجع هعتثس اطالعاتی ًظیس سایت ساشهاى جْاًی تْداضت

 .ٍ اش هسٍز ضایعات پسّیص کٌیدهساجعِ کٌید 
 
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه

 

 قروطیىٍپیامهایی برای افراد در 



سالمت  راهنمای برگزاری هفته ملی سالمت بانوان ایرانی گروه 
محترم بهداشتجمعیت، خانواده و مدارس معاونت   


