اطالعیه شماره 26
-1با توجه به شیوع عفونت های حاد تنفسی(کورونا ویروس جدید= )COVID-19در مناطق مختلف دنیا آخرین آمار مبتالیان به این عفونت طبق گزارش
سازمان بهداشت جهانی تا تاریخ  2مارس  12( 2020اسفند ماه  )1398به شرح ذیل می باشد:
کل مبتالیان در سطح جهان 88948:مورد
مبتالیان در کشور چین 80174 :مورد ( 2915مورد مرگ در کشور چین)
مبتالیان در خارج از چین 8774 :مورد در 64کشور (128مورد مرگ)
 -2توصیه های مهم در هنگام خرید از فروشگاه (مغازه) جهت پیشگیری از ابتال به کوروناویروس جدید:


فقط برای خریدهای ضروری از منزل خارج شوید.



تا حدامکان سعی کنید وسایلی را که الزم دارید از یک مغازه خرید نمایید .قبل از عزیمت به فروشگاه لیست خرید کلیه اقالم مورد نیاز را
یادداشت نمایید تا مجبور به مراجعه کجدد به فروشگاه نشوید.



ترجیا وارد فوشگاه ها و مغازه های شلوغ نشوید و یا زمانی که فروشگاه خلوت بوده و افراد کمتری داخل آن هستند وارد شوید.



سعی کنید با افراد داخل فروشگاه( مشتری یا فروشنده) یک متر فاصله را رعایت کنید.



به پیشخوان و میز و  ...تکیه ندهید.



ترجیا هنگام خرید از دستکش استفاده نمایید.



با تعجیل در خرید و با انتخاب سریعتر ،هم اجناس کمتری را لمس نموده و هم کمتر در فضای فروشگاه باشید.



برای خرید تا حد امکان پول رد و بدل نکنید.



ترجیحا کارت بانکی را خودتان کشیده و سعی کنید کمترین تماس را با دستگاه کارتخوان داشته باشید.



اگر ممکن است مبلغ مورد نظر را از طریق همراه بانکتان به حساب فروشنده واریز کنید.



در اولین فرصت ممکن دست ها را با آب و صابون مایع بشویید.



تا قبل از شستن دست ها با آب و صابون مایع ،از دست زدن به دهان ،چشم و بینی خودداری کنید.



بعد از خرید بسته های مواد غذایی مثل ماکارونی ،بطری شیر ،رب گوجه و  ...را با دستمال اغشته به مواد ضدعفونی تمیز کنید و بعد در یخچال و
کابینت قرار دهید.



میوه و سبزیجات را نیز قبل از قرار دادن در یخچال شسته و ضدعفونی کنید .محیط سرد و تاریک یخچال و فریزر محل خوبی برای ماندگاری
ویروس کرونا است.

 -3فعالیت های مرکز بهداشت استان:


نظارت و پیگیری فعالیت مراکز تجمعی 577 :مورد



نظارت بر نظافت و گندزدایی 3209 :مورد



نظارت بر تاالرها و رستوران ها 510:مورد



نظارت بر ترمینال ها ،راه آهن  108 :مورد



نظارت بر عدم عرضه قلیان376 :



بازدید و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی4183:



بازدید و نظارت بر فعالیت بازارهای روز 165:مورد

-3شماره تلفن ستاد هدایت دانشگاه که به صورت  24ساعته آماده دریافت گزارشات می باشد02433135124 :
ستاد پیشگیری و کنترل کورونا ویروس دانشگاه

