آﮔﺎھﯽ و اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﮔﺮوھﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ و رﯾﺴﮏ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻮﯾﺪ ١٩ -
اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺪازە ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻼﯾﻢ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺎردار و ﺣﺎﻣﻠﮫ و ﮐﻮدﮐﺎن از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم
در رﯾﺴﮏ و ﺧﻄﺮ آن ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﭙﺮی ﺳﺎزﻧﺪ.
ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺟﺰو ﮔﺮوھﮭﺎی ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ و رﯾﺴﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟
ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﮔﺮدد ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ
ﮔﺮوھﮭﺎی زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
 اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ :اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺳﻦ  ٦٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪە و ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری و اﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی زﯾﺮ،❊ ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ
❊ ﻣرض ﻗﻧد )دﯾﺎﺑت(
❊ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی رﯾﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣزﻣن ﻣﺟﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ
❊ اﻧواع ﺳرطﺎن
❊ اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾف ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
❊ ﺿﻌﻔﮭﺎی دﯾﮕر ﺳﯾﺳﺗم ﺑدﻧﯽ ﮐﮫ دارای دﻻﯾل ﭘزﺷﮑﯽ دﯾﮕری ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
 ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی زﻣﯾﻧﮫای ھﺳﺗﻧد در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧددر ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻋﺿو ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮔروھﮭﺎی ﺗﺣت ﺧطر و رﯾﺳﮏ ﺑﺎﺷم ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯾﺗواﻧم اﻧﺟﺎم دھم؟
 از ﻧﮕﮭداری ﻧوەھﺎی ﺧود ﺻرف ﻧظر ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﻣﺎﺳﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺗﻘﻠﯾل دھﯾد و ﯾﺎ از طرﯾق ﺗﻠﻔن و ﻏﯾرە ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺣﺗﻣﺎ از اﺳﺗﻔﺎدە از وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ )ﻣﺧﺻوﺻﺎ در اوﻗﺎت ﺷﻠوق روز( ﺟدا ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد از ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓراد و اﺷﺧﺎص زﯾﺎدی در آﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد ،دوری ﻧﻣﺎﯾﯾد از ﺳﻼم ﮔوﯾﯽ ھﻣراە ﺗﻣﺎس ﺗﻧﮓ و ﻧزدﯾﮓ دوری ﺟوﺋﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد روﺑوﺳﯽ ،در آﻏوش ﮐﺷﯾدن ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﮕﮭدارﯾد ﺧرﯾدھﺎی ﺧود را در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮔﯾری از اﻓراد دﯾﮕر )اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ( اﻧﺟﺎم دھدﯾد در ﻣﻘﺎﺑل اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص زﯾﺎدی در ﺑﯾرون در ﺗﻣﺎس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺑﺳﯾﺎر دﻗت ﻧﻣﺎﯾﯾدﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻓرد ﺳﺎﻟم ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯾﺗواﻧم اﻧﺟﺎم دھم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺗﺣت ﺧطر و رﯾﺳﮏ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾم؟
اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم اﺻول و ﻣﻘررات ﺑﮭداﺷﺗﯽ را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧودﺗﺎن ﺟزو آن دﺳﺗﮫ اﻓراد ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروە ﺗﺣت ﺧطر و رﯾﺳﮏ ھﺳﺗﻧد .ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑرای ﺧود ﺷﻣﺎ ﺧطرﻧﺎک ﻧﺑﺎﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ از اﯾن
طرﯾق ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ اﻓراد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروەھﺎی ﺗﺣت ﺧطر و رﯾﺳﮏ ﮐﻣﮏ ﻧﻣود و ﺳرﻋت ھﻣﮫﮔﯾری و ﭘﺧش ﺑﯾﻣﺎری را ﮐﺎھش
ﺑﺧﺷﯾد.
 از ﺳﻼم ﮔوﯾﯽ ھﻣراە ﺗﻣﺎس ﺗﻧﮓ و ﻧزدﯾﮓ دوری ﺟوﺋﯾد از ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓراد و اﺷﺧﺎص زﯾﺎدی در آﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد ،دوری ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت اﻓراد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺗﺣت ﺧطر و رﯾﺳﮏ ﺑروﯾد ،اﮔر اﯾن ﮐﺎر واﻗﻌﺎ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑودە و ﺑﺣثﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان
 اﻋﻼن آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧرﯾد ﻧﻣودن ﺑرای اﻓراد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺗﺣت ﺧطر و رﯾﺳﮏ در ﻓﺎﻣﯾل و ﯾﺎ در وھﻣﺳﺎﯾﮫ
 -ﺟﮭت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻧروﯾد

