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با اب دستهای خويش را بطورکامل ومنظم  
وصابون ويا با مالشهای الکول دارپاک 

 کنيد
 

در خانه   د يکرد  یند ياگر احساس ناخوشا
اگر . د يبمان  
داريد بدنبال  ، سرفه و مشکل در تنفس ،  تب

 مراقبت طبی باشيد 
د يريو از قبل تماس بگ  

 

شريک ساختن.  دير را کاهش دهخط  
،قيتزر م لوازمتما بشمول زاتيتجه  
تيوبها ی انفی رابه حد اقل و جا ينتها، پيپها،  نيکيتتور

 برسانيد.
استفاده ميشود قبل ازاستعمال  تمام اشيا که دردهن 

ر توسط پارچه الکولی پاک کنيد ولوازم استفاده شده را د
.دور اندازيدجای مناسب   

 

 نيبوپرنورف /متادون  ايو /  ARV اگر
 / ديکن یمصرف م

 که ديخود بخواه داکتر اي کيني، از کل
برايتان تهيه  تر در منزل یطوالن یدوزها

 نيو همچن کند
 یبرارا   یطرح ديتا بتوان ديآنها کار کن با

 د يکن هيدر دوز شما ته اختاللاز  یريجلوگ

  گريکدي نيب وقتدر همه 
 ديحفظ کنرا  فاصلهفوت)  3متر ( 1حداقل 

 

خود کار   و سرنج سوزن توزيع مرکز خدمات با
 قيتزرلوازم و  جسرن یاندازه کاف به تا ديکن

 دکنرابرايتان تهيه 

 
 

  
  .ديکن یخودداراز مسافرت 

 ، انيکه شما و اطراف ديحاصل کن نانياطم
 ني. اد يخوب را دنبال کن یتنفس بهداشت

 خود است ینيپوشاندن دهان و ب یمعنا به
 .ويا دستمال کاغذیآرنج خم  توسطعطسه  ايهنگام سرفه  در

  .جای مناسب دور اندازيدمورد استفاده را در دستمال کاغذیبالفاصله  سپس

 

خوداری کنيد و دهان ینيب، چشم  لمسن نمودناز  

 یزيبرنامه ريا اوردوزاز حد  شيمصرف ببرای 
 .باشيدو آماده کرده 

 خودرامطمين سازيدبه نالوکسان  ازدسترسی
به  برنامه اوردوزبا همساالن خود در مورد  و

 ديتوافق برس

 نيآخراز  . ديخود را دنبال کن یمحل صحت عامه هایمقام یدستورالعمل ها
 .خود را باخبر سازيد COVID-19اطالعات 


