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 .کنیم تیرعاباید COVID-19 برای پیشگیری از بروز انگ اجتماعی بیمارانکه  ینکات

 

 

خونسردی در برخورد با مبتالیان با این بیماری نباید بترسید و نباید ترس خود را به طرف مقابل نشان دهید، ضمن حفظ  -1

 خود و احترام طرف مقابل فاصله اجتماعی را با فرد رعایت نمایید.

بیماری کرونا  از شایعات و تصورات غلط دوری کنید و تنها اطالعاتی دقیق از منابع معتبر در مورد بیماری ناشی از -2

 ویروس را بدست آورید.

 شد.خواهد  COVID-19 نه ترس، مانع از انتشار و ها تیکه واقع دیریبپذ -3

آنچه در مورد ویروس کرونا اهمیت دارد سرعت سرایت باالی آن است نه قدرت کشندگی آن. باید بدانیم که برای  -4

ها  با انجام آن میتوان یوجود دارد که همه ما م و بسیار موثریاقدامات ساده  پیشگیری از سرایت ویروس کرونا ، 

 .میه داررا در امان نگ ریپذ بیآس افراد و زانمانیخودمان، عز

مشکوک، مورد  همچون یبگذارد. کلمات ریتأث اطرافیانمان ما و دگاهیبر د تواندیم انیب هوی. شدیدر انتخاب کلمات دقت کن -5

 نیجامعه نسبت به ا در افراد ناخوشایند یتوانند نگرش یدارند و م یبار منف ی،قربان ای یماریمظنون به ب شده، زولهیا

 ها بپرهیزید. آن کار بردنبه از کنند.  جادیا مارانیب

که تحت درمان  یافراد"، "دارند COVID-19که  یافراد"در برخورد با بیماران از اصطالحات درست همچون  -6

COVID-19 که از  یافراد" ،"قرار دارندCOVID-19 که ممکن است  یافراد" و "ابندی یبهبود مCOVID-

 استفاده نمایید. "را داشته باشند COVID-19ها  نآ که میکن یفرض م ایداشته باشند  19

 . خودداری کنید آورد،یم نییها را پا آن یو ارزش انسان کندیم یکه افراد مبتال را مقصر تلق یاصطالحات کاربرد از -7

 .شوند اجتناب کنیدکه باعث ایجاد وحشت می "کشتار جمعی"مانند  آمیزاغراق از اصطالحات  -8
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بیماری "طور مثال از اصطالحاتی همچون ه )ب دیمتصل نکن یماریب نیرا به اا جمعیت خاصی گروه شغلی ی ، مکان -9

 استفاده نکنید(. "چینی ها

،  Coronaمخفف  co"" -انتخاب شده است.   نگونهیا یاز انگ اجتماع یریجلوگ یعمداً برا یماریب نیا ینام رسم  -10

"vi" و  روسیمخفف و""d  یماریحرف اول کلمه ب (Disease)  ه اصطالح ب نیدر ا لیدل نیبه ا زین 19است. عدد

 شده است. جادیا 2019در سال  یماریب نیکار رفته است که ا

 .دیکن دیو درمان تأک یریشگیاقدامات پ ریو بر تأث دیصحبت کن مثبت  -11

 .مینکن دیتأک زیدآمیتهد یهاامیو پ یمنف یهاجنبه یرو  -12

  .به اشتراک نگذاریددر شبکه های اجتماعی خود شایعات و مطالب ناموثق را  -13

که دچار این بیماری شده  کنید برای افزایش حس همدلی مبتالیان را همانند عضوی از اعضای خانواده خود تصور -14

 است. آیا رفتارهای منفی با اعضای خانواده خود را می پسندیدید؟

ها ابراز همدردی  د تماس تصویری برقرار کنید و با آنبا دوستان و اعضای فامیل خود که دچار این بیماری شده ان -15

 کنید.

را پنهان نکرده و تجارب خود را در مورد ابتال و درمان با دیگران به اشتراک  آن ، اگر به این بیماری مبتال شده اید  -16

 بگذارید.

همدردی و امید دادن آمادگی تباط تلفنی برقرار کنید و با حس در صورت مطلع شدن از ابتال دیگران ، سعی کنید ار -17

 خود را برای هرگونه یاری اعالم نمایید.

 دار باشید. به بیماری کرونا راز سعی کنید نسبت به ابتال بستگان و آشنایان -18

 باورهای غلط را اصالح نمایید. عنوان بیماری به دیگران بشناسانید وه را ب COVID-19تالش کنید بیماری  -19


