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پیام آیتاهلل اعرافی خطاب به
مردم میبد
یامن اسمه دواء و ذکره شفاء
اللهــم اجعلنــا فــی درعــک الحصینــه التــی
تجعــل فیهــا مــن تریــد.
بــار دیگــر از همــه شــهروندان عزیــز
متواضعانــه و خاضعانــه تقاضــا دارم بــی کــم
وکاســت همــه توصیــه هــای پزشــکی و
بهداشــتی و مراقبــت هــای الزم را رعایــت
نماینــد و زنجیــره ســرایت ایــن اپیدمــی را
بــا رعایــت بهداشــت کامــل و حداکثرخانــه
نشــینی و لغــو هــر ســفر و اجتمــاع غیــر
ضــروری قطــع کننــد
ونیزبــه الطــاف آشــکار و نهــان الهــی
امیــدوار و بــه خداونــد تضــرع و ابتهــال و بــه
تــاش مســتمر همــه مســئوالن و متولیــان
و دوســتان بهداشــت و بیمارســتان مطمئــن
باشــید
همــه بایــد بــا همدلــی و همــکاری و ابتکارات
علمــی و کارشناســی و ایثــار و فــداکاری بــه
کمــکهــم و بیمــاران برخیزیــم و بــر ایــن
بــا فائــق آییــم بفضلــه و منــه
از همــه دوســتان عزیــز در بیمارســتان و
یکایــک پرســتاران گرامــی و پزشــکان ارجمند
و مســئوالن محتــرم و ادارات و نهادهــا و
صنایــع و اصنــاف و روحانیــون محتــرم و
بســیجیان عزیــز و نیروهــای انقالبــی و
مردمــی و خیریــن بزرگــوار بخاطــر مشــارکت
وســیع در مهــار ایــن آســیب و کمــک بــه
مــردم و بیمــاران سپاســگزارم
آرامــش و طمأنینــه و صبــر و شــکیبایی
بــرای همــه عزیــزان و شــفای عاجــل بــرای
مبتالیــان و رهایــی ایــران و جهــان از ایــن
بــا را ازخداونــد متعــال خواهانــم.

متواضعانه و خاضعانه تقاضا دارم

توصیه های پزشکی را رعایت نمایید
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ماهناهم فرهنگی اجتماعی حارئ /استان زید /شهرستان میبد
در بیانیه ای تصریح شد؛

توصیه های دوازدهگانه آیت ا  ...اعرافی در جهت مقابله با ویروس کرونا

شــورای تامیــن شهرســتان هــای میبــد و اردکان
در بیانیــه مشــترکی بــر لــزوم رعایــت بیشــتر
مســائل ایمنــی تاکیــد و تصریــح کردنــد.
بــه گــزارش حائــر؛ متــن ایــن اطالعیــه بــه شــرح
ذیــل مــی باشــد؛
مــردم شــریف و فهیــم شهرســتانهای
میبــد و اردکان
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و نیــز اســتان
یــزد ،بــر بســیاری از شــئون زندگــی ازجملــه
رفتوآمــد ،کســب و کار و… همــه مــردم تأثیــر
گذاشــته اســت.
کارشناســان و صاحبنظــران مهمتریــن راه
جلوگیــری از گســترش و پیشــرفت ایــن بیمــاری
را قطــع رفتوآمدهــای غیرضــروری و کاهــش
تجمعــات مردمــی میداننــد و در همیــن راســتا
از صنایــع ،فروشــگاههای بــزرگ و تعــدادی از
واحدهــای صنفــی در ســطح شــهرهای میبــد و
اردکان خواســته شــد تــا فعالیــت خــود را متوقــف
کننــد.
اکنــون و در شــرایط پیشآمــده بــرای
شهرســتانهای میبــد و اردکان و شــیوع بیشتــر
ایــن بیمــاری در دو شهرســتان بــه علــت مجــاورت
و مــراودات زیــاد ،ضمــن تقدیــر از همــکاری همــه
واحدهــا بهویــژه صنایــع و کارخانجــات بــزرگ،
الزم اســت تــا دیگــر واحدهــای صنعتــی و اصنــاف
نیــز فعالیــت خــود را محــدود و متوقــف ســازند
و مــردم شــریف و فهیــم دو شهرســتان نیــز از
هرگونــه رفتوآمــد بیــن دو شــهر خــودداری
نماینــد.
بدیهــی اســت عــدم رعایــت مــوارد اعالمشــده،
کنتــرل ایــن بیمــاری را غیرممکــن ســاخته و
تبعــات جانــی و مالــی بســیاری بــرای مــردم دو
شهرســتان خواهــد داشــت.
بــار دیگــر ضمــن تقدیــر از تالشهــای کادر
بهداشــتی و درمانــی شهرســتانهای فــوق اعــم از
پزشــکان ،پرســتاران ،کارشناســان و… امیدواریــم
مــردم فهیــم و قدرشــناس ایــن دو شهرســتان بــا
رعایــت توصیههــای بهداشــتی و بهویــژه عــدم
حضــور در ســطح شــهرها و قطــع زنجیــره انتقــال
بیمــاری ،بــه کنتــرل ســریعتر آن کمــک کننــد.
اطالعیه (شماره  )۲اداره صمت واتاق اصناف میبد

بـا توجـه بـه رونـد افزایشـی شـیوع کرونا وبـا هدف
صیانـت از سلامت مردم ،اصناف،بازاریان و کسـبه،
همـه صنـوف بـه اسـتثنای واحدهای ذیل تـا اطالع
ثانوی وتشـخیص مراجـ ِع ذیصالح تعطیل اسـت.
ایـن واحدهـا شـامل نانواییهـا ،بنکـداران ،عمـده
فروشـی و خرده فروشـی مواد غذایی ،خواربارفروشی
بـه جـز آجیـل فروشـی  ،فروشـندگان لـوازم طبـی،
آزمایشـگاهی و تجهیـزات پزشـکی ،قصابیهـا،
لبنیـات و سـوپرمارکت هـا ،مـرغ و ماهـی ،میـوه
فروشـیها ،عطاریها ،گل فروشـی ها،فروشـندگان
برنـج و حبوبـات ،دفاتـر تاکسـی تلفنـی ،آپاراتیها و
تعمیرات ماشـین هسـتند.
بدیهـی اسـت سـهل انـگاری وبـی توجهـی موجب
اماکـن ناجـا و پلمـپ واحد
برخـورد عوامـل محتـر ِم
ِ
متخلـف خواهـد گردید.

آیـت ا ...اعرافـی در خصـوص پیشـگیری از بیمـاری
کرونـا و وظایـف بخـش هـای مختلـف جامعـه پیامی
صـادر کرد.
بـه گزارش حائـر؛ متن بیانیـه مدیر حوزه هـای علمیه
کشـور به شـرح ذیل می باشـد؛
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بـا حمـد و ثنا به پیشـگاه الهی و با سلام و صلوات بر
انبیـاء عظـام و اولیـای الهـی و ائمه هدی و شـهدای
اسلام بویژه خاتـم انبیاء(ص) و خاتـم اوصیاء(عج).
حادثـه ناگـوار انتشـار ویـروس کرونـا مایـه رنـج و
مصیبـت جمعی از مردم شـریف قـم و هموطنان عزیز
گشـت و همـه ملـت بزرگ ایـران و بـزرگان حـوزه و
مراجـع عظـام و شـورای عالـی و مدیریـت حـوزه را
نگران سـاخت.
ضمـن اعلام همدردی مراجـع عظام و اسـاتید و طالب
و فضلا و مدیریـت حوزههـای علمیـه و همـه نهادهای
حـوزهای با داغدیدگان و مصیبتزدگان و رنج کشـیدگان
و آرزوی علـو درجـات بـرای جانباختگان و شـفای عاجل
بـرای بیمـاران ،نکاتـی محضـر شـریف ملـت قهرمان و
مقـاوم ایـران و مـردم شـریف قـم و حـوزه هـای علمیه
تقدیم میشـود:
 ۱٫حـوادث و بالیـای طبیعـی در منطـق اسلام
پدیدههایـی اسـت بـرای آزمـون بشـر و زمینهسـاز
تکامـل ،رشـد و تعالـی انسـان و نیـز هشـداری برای
ی آدمـی و نیـز عاملـی در جهـت پیشـرفتهای
بیـدار 
علمـی جامعه بشـری؛ نکته مهم آن اسـت کـه وظیفه
مـا دربرابـر بالیـا و آزمونهـای الهی عبارت اسـت از
تحکیـم مبانـی اعتقـادی و توجـه به ضـرورت اصالح
وتزکیـه نفـس و صیانـت جامعـه از ناهنجاریهـا و
آلودگیهـا و نیـز توجـه بـه قـدرت الیـزال خداونـد
متعـال و توسـل بـه ذات اقـدس الهـی و اسـتمداد از
ارواح تابنـاک اولیـای الهـی ،و بویـژه درمـاه مبـارک
رجـب اهتمـام به دعا و مناجـات و اذکار و اوراد معتبر و
تضـرع در پیشـگاه خداونـد ونیز احیـا و تقویت رویکرد
معنـوی و روحـی و اخالقی و عبادی ،توصیه میشـود.
 ۲٫وظیفـه همـگان حرکـت براسـاس تعالیـم حیات
بخـش اسلام و رهنمودهـای مراجـع عظـام و توجـه
بـه اصـول سلامت و بهداشـت و کارشناسـی معتبـر
نهادهـای مسـئول بهداشـت ودرمـان و رعایـت
توصیههـای بهداشـت فـردی و اجتماعـی اسـت و
روحانیـت و حوزههـای علمیـه همـواره بـر عنایـت و
اهتمـام و کاربسـت توصیههـای علمـی و کارشناسـانه
و بهرهگیـری از همـه تجارب و دسـتاوردهای علمی و
ایمانـی تأکیـد ورزیدهانـد و درایـن راه پیشـگام بودهاند
و در ایـن دوره نیزهمـه نهادهـای حـوزه درهمـه
زمینـه هـااز جملـه در قلمـرو مـراودات بیـن المللـی و
مسـافرتهای طلاب عزیـز غیـر ایرانی و در مسـائل
ً
کاملا مقـررات و احتیاطـات را رعایـت کردهاند.
اخیـر
 ۳٫برنامـه ریـزی فنـی و دقیـق و جامـع شـرط
مهـم پیـروزی بر مشـکالت و بالیای طبیعـی از جمله
کرونـا اسـت و وظیفـه مسـئوالن کشـور درایـن زمینه
حسـاس اسـت و همـگان بایـد همـکاری و همراهـی
نماینـد و البتـه نقـد ناصحانـه و بـا رعایـت مصالـح
کشـور ومـردم میتوانـد ایـن برنامـه ریـزی را ارتقـا

دهـد و میهـن اسلامی ایـران بایـد نمونـهای از تدبیر
و برنامهریـزی اساسـی و راهبـردی در برابـر حـوادث
و بالیـای عمومـی و مبتنیبـر ارزشهـای معنـوی و
اسلامی و نظریـات عمیق علمی و فنی و کارشناسـی
و شـفافیت باشـد و البته شـرط موفقیـت در این زمینه
برخـورداری از منطـق علمـی و روح انقالبـی اسـت.
 ۴٫توسـعه تحقیقـات و پژوهشهـای ناظر به معالجه
آسـیبها و معضلات اجتماعـی و حـوادث طبیعـی
مقولـهای اسـت کـه باید بـدان اهمیـت داد و پیشـرفت
در صنایـع دارویـی نیـز ضـرورت دارد؛ قـدرت و عـزت
و انقلاب و کشـور بـه رشـد سـریع علمـی و فنـاوری
وابسـته اسـت و مجموعـه نظام اسلامی در ایـن زمینه
کارنامـه درخشـانی دارد وایـن فرایند بایـد درهمه زمینه
هـا و در قلمـرو مبـارزه بـا اپیدمـی هـا گسـترش یابـد.
وتقویـت پدافنـد غیـر عامـل بـرای شـرائط اضطـراری
وظیفـه همگان اسـت.
 ۵٫اسـتمرار شـور و نشـاط اجتماعـی و اقتصـادی و
اکتفـای به حد ضـرورت در تعطیلات و محدودیتها؛
ضمـن اهتمـام الزم بـه توصیههـای پزشـکی و
بهداشـتی،اصلی اسـت کـه مسـئوالن بـرآن تاکیـد
دارنـد و بایـد بـرای آن برنامهریـزی و تصمیمات الزم
اتخـاذ نمـود و نیـز چارهاندیشـیهای نـو و ابتـکارات
خالقانـه و بکارگیـری فناوریهـای نویـن در شـرائط
اضطـراری نیـز برای بـه حداقل رسـاندن خسـارت ها
بایـد مدنظـر قرار گیـرد و بویژه حـوزه و دانشـگاه باید
بـه ایـن مقوله بیاندیشـند و مـدارس و مراکـز حوزوی
الزم اسـت بهرهگیـری از فضـای مجـازی بـرای همه
فرایندهای آموزشـی و پژوهشـی و تبلیغـی و فرهنگی
را در دسـتور کارقـرار دهنـد.
 ۶٫اصـل همبسـتگی و تعـاون و تکافـل اجتماعـی
وهماهنگـی و همـکاری همگانـی براسـاس فقـه و
اخلاق اسلامی و ارزشهـای انسـانی در بحرانهای
اجتماعـی موضوع دیگری اسـت که نبایـد از آن غفلت
ورزیـد و فائـق آمـدن بـر انـواع آسـیبها و چالشها و
مشـکالت در گـرو هبسـتگی و همافزایی آحـاد جامعه
و گروههـای اجتماعـی و رعایـت اصـول اخالقـی در
اقتصـاد و بـازار و رعایـت مـردم و محرومـان اسـت
و بفضـل الهـی ملـت رشـید مـا بارهـا ایـن هویـت و
فرهنـگ را نشـان داده اسـت و در مدیریت سـیل آغاز
سـال  ۹۸ایـن امـر بخوبـی نمایـان شـد و حوزههـای
علمیـه و روحانیـت همبسـتگی همیشـگی خـود را بـا
همـه مردم و آسـیب دیـدگان در آن نشـان دادند و در
شـرایط امـروز نیـز اسـتمرار خواهـد یافت .
 ۷٫جامعـه درهمـه شـرایط وبویـژه در موقعیتهـای
سـخت ودشـوارنیازمند آرامـش و اعتمـاد و مهربانـی
و صمیمیـت اسـت و همـه بایـد ایـن اصـل را نیـز مهم
شـمرده ،رعایـت نما ییـم و این نکته را توجـه نماییم که
ایمـان و تعلـق خاطر به عالم غیـب و قدس نقش مهمی
در آرامـش روانـی و اجتماعـی دارد و ایمـان و فضیلـت
هـای اخالقـی و عبـادت و نیایـش بسـیار موثر اسـت.
 ۸٫روحیـه اسـتوار و اراده پوالدیـن و عـزم مقاومـت
راز پیشـرفت و پیـروزی در همـه صحنههـا اسـت و
درمیـدان حـوادث و بالیـا نیـز بایـد بـا ایـن روحیـه و
فرهنـگ مترقـی مقاومـت و ایسـتادگی و تلاش کرد
و دچـار هـراس و انفعـال نشـد و همه باید بـا وحدت و
همبسـتگی بـر ایـن مشـکل فائـق آییم .
 ۹٫آشـکار اسـت که نباید از سـوء اسـتفاده دشـمنان

کشـور و بدخواهـان کشـورها و ملتهای مسـتقل از
هربهانـهای بـرای هجوم به فرهنـگ و تخریب اقتصاد
کشـورها و مسـتضعفان جهـان و تضعیـف گفتمـان
انقلاب اسلامی و ارزشهـای دینـی ،غفلـت ورزیـد
و بایـد هوشـمندانه آن را دربرنامههـا مدنظر قـرار داد،
دسـتگاهها و اختابوسهـای تبلیغاتـی غرب مشـکالت
خـود را کوچـک و مشـکالت دیگران را بـرای تضعیف
فرهنـگ و اقتصـاد آنـان بزرگ نشـان میدهنـد آنطور
کـه در مسـائل اخیر چین مشـاهده شـد ،از اینرو توجه
همـگان بـه صیانـت از زیرسـاختهای اقتصـادی و
تـداوم کار و تلاش و هوشـمندی نسـبت بـه جنـگ
روانی دشـمنان ضـرورت دارد.
 ۱۰٫همانطـور کـه از اعلام دیـر هنـگام برخـی از
کشـورها در منطقـه غـرب آسـیا آشـکار اسـت کـه
قبـل از ایـران در کشـورهای دیگـر منطقـه ویـروس
کرونـا انتشـار یافتـه اسـت و معاالسـف تلفاتـی هـم
داشـته اسـت ،ضمـن آرزوی دفـع بال از همـه جهان و
کشـورهای اسلامی ،انتظـار مـیرود همه کشـورها با
شـفافیت کامـل و همگرایی و همـکاری همهجانبه در
مبـارزه بـا ایـن آسـیب وویـروس و حل سـایر مسـائل
منطقـه اقـدام نمایند.
 ۱۱٫مدیـران محتـرم حوزههـا و مـدارس و مراکـز
و نهادهـای حـوزوی در اسـتانها الزم اسـت بـا
بهرهگیـری از اختیارات تفویض شـده ،نهایـت ابتکار و
تلاش خـود را بـکار گیرند تـا روند علمی و آموزشـی
و تبلیغـی حـوزه آسـیب نبینـد و از همـه فناوریهـا و
فضـای مجـازی بایـد بهره گیرنـد و با رعایـت نظرات
کارشناسـان و مسـئوالن اسـتان و نهادهـای همسـو
بـرای یـاری رسـانی به آسـیب دیـدگان از سـیل اخیر
و کرونـا و پاسـخ بـه نیازهـای فرهنگـی و روانـی و
معنـوی جامعـه و مـردم عزیـز در ایـن مـاه شـریف،
برنامهریـزی و اقـدام نماینـد والبتـه جریـان علمـی
حوزه باید همچنان بانشـاط و سـرزنده اسـتمرار یابد و
توقـف و تعطیـل آن بایـد بـه حداقـل برسـد .
 ۱۲٫حـوزه و روحانیـت همـواره بـر سـر ارادت و
عهـد و پیمـان خـود بـا مـردم عزیـز و شـریف ایـران
و قـم ایسـتاده اسـت و خواهـد ایسـتاد و فـداکاری
و ایثـار درراه سـعادت و سلامت و آرامـش آنـان را
وظیفـه خـو د میدانـد؛ حـوزه قـم و حوزههای سراسـر
کشـور و جهـانو همـه مراکـز و نهادهای حـوزه ،این
پیونـد ناگسسـتنی را افتخـار خـود میداننـد و اکنـون
نیـز حـوزه و نهادهـای آن و یکایک حوزویـان و بویژه
طلاب و اسـاتید و فضالی جوان حوزه و تشـکلهای
حوزویـان در قـم و سراسـر کشـور آمادگـی مشـتاقانه
خـود را بـرای هرخدمـت ممکـن در زمینـه مبـارزه بـا
کرونـا و نیـز سـیل و زلزلـه اخیـر ،بـه مردم شـریف و
مسـئوالن محتـرم اعلام مینماینـد و از هیـچ اقدامی
در کمـک و امـداد معنـوی و مـادی دریـغ نمیورزنـد
و بفضـل الهـی ایـن جریـان اسـتمرار داردو اکنـون
نیـز باهماهنگـی مسـئوالن ذی ربـط امداد دراشـکال
گوناگـون آغاز شـده اسـت .
در پایـان از همـه مسـئوالن و مردمـی کـه در مهـار
ایـن آسـیب و سـایر حـوادث طبیعـی تلاش مینمایند
و بویـژه از پزشـکان ارجمنـدو پرسـتاران عزیـز و همه
دسـتاندرکاران سلامت جامعـه ،کـه در خـط مقـدم
ایـن جبهـه ایثـار مینمایند ،تقدیـر و تشـکر مینمایم
و متضرعانـه از حضـرت ربوبی(جـل وعلا) دفـع ایـن
بلا و سلامت و عـزت هموطنـان و پیـروزی ملـت
ایـران و امـت اسلامی را مسـألت مـی نمایـم .

۳

ماهناهم فرهنگی اجتماعی حارئ /استان زید /شهرستان میبد

جبهه فرهنگی انقالب میبد با همکاری دیگر ارگان های مسئول ،در میدان مبارزه با کرونا
جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی میبــد همزمــان بــا
آغــاز مــوج شــیوع بیمــاری کرونــا بــه میــدان مبــارزه
بــا ایــن ویــروس آمــد
بــه گــزارش حائــر؛ بــا آغــاز مــوج شــیوع ویــروس
کرونــا در کشــور مــا و دامنــه پیــدا کــردن آن بــه
اســتان یــزد و شهرســتان میبــد ،همزمــان و همــراه
بــا دیگــر ارگان هــای مســئول ،جبهــه فرهنگــی

میبــد نیــز بــا ظرفیتهــای خــود پــا بــه میــدان
گذاشــت و در ایــن راســتا بــا همــکاری و پشــتیبانی
ارگان هایــی ماننــد ســپاه ،شــهرداری ،هــال احمــر
و دیگــر ســازمان هــای مســئول بــه خدمــت رســانی
بــه مــردم مشــغول شــد
ایــن تعامــل و همــکاری کــه هنــوز نیــز ادامــه دارد،
در حــوزه میکــروب زدایــی و ضــد عفونــی کــردن

امامــزادگان میبــد ،بانــک هــا ،دیگــر اماکــن ماننــد
برخــی از پمــپ بنزیــن هــا و وســائل نقلیــه مــردم بــا
حضــور اکیــپ هــای متعــدد بــود
جبهــه فرهنگــی میبــد بــه جــز ایــن محــور در محــور
فرهنگــی نیــز در حــال برنامــه ریــزی بــرای تامیــن
اوقــات فراغــت مــردم مــی باشــد کــه حضــور و تــردد
آنهــا در اماکــن عمومــی بــه حداقــل برســد

رایزنــی بــرای تامیــن اقــام بهداشــتی ماننــد ماســک
نیــز از دیگــر محورهــای فعالیــت جبهــه فرهنگــی میبد
مــی باشــد
ایــن فعالیــت هــا بــا حضــور بســیاری از فعالیــن ایــن
جبهــه از طــاب ،دانشــجویان و دانــش امــوزان و دیگــر
اقشــار ادامــه خواهــد داشــت تــا مشــکل بــه وجــود آمده
بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا بــه پایــان برســد

حبیب احمدزاده؛

امروز دو ماه قبل است

سـپاه ناحیـه میبد با ظرفیت بسـیجیان شهرسـتان و بـا همکاری شـهرداری میبد؛ تمامی معابر شهرسـتان
را ضـد عفونی کرد
گفتنـی اسـت سـپاه پاسـداران انقالب شهرسـتان میبد در اطالعیـه ای اعالم کـرد؛ متولیان ،هیئـت امنا و
خادمیـن مسـاجد ،تکایـا و اماکن مذهبی شهرسـتان می توانند نسـبت به ضـد عفونی و میکـروب زدایی از
ایـن اماکـن ،بـا مراجعه بـه حوزه هـای مقاومت بسـیج ،از توان ایـن ارگان بهرهمند شـوند

امروز ۲ماه آینده است
 ۲۵اردیبهشت سال ۹۹

امــروز آرزوی شــما بــرآورده شــده ،امــروز
 ۲۵اســفند  ۹۸اســت

دور از جــان شــما و خانــواده شــما
عزیــزی یــا عزیزانــی را بــه علــت ابتــا
بــه ویــروس کرونــا از دســت داده ایــد
بشــدت غمگیــن هســتید و آرزو مــی کنیــد
کاش ایــن بیمــاری را جــدی مــی گرفتیــد
و زمــان بــه عقــب بــر مــی گشــت و ۲مــاه
قبــل بــود و از خانــه بیــرون نمــی آمدیــد
و بــه بقیــه اعضــا خانــواده هــم اجــازه
خــروج نمــی دادیــد و بــه ایــن بیمــاری
مبتــا نمــی شــدید و عزیــز و یــا عزیــزان
خــود را از دســت نمــی دادیــد

شــما بــه ۲مــاه قبــل برگشــتید و مــی
توانیــد از فاجعــه جلوگیــری کنیــد.
لطفاً سفر نکنید و در خانه بمانید.
بهتریــن راه مبــارزه بــا کرونــا خانــه
نشــینی اســت
همــه را بــه خانــه نشــینی تشــویق کنیــد.
ایــن بزرگتریــن کاری اســت کــه بایــد
بکنیــم
بایــد زنجیــره انتقــال ایــن ویــروس
منحــوس را پــاره کنیــم؛ و ایــن بــا بیــرون
نیامــدن از خانــه امــکان دارد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی
ماهنامه فرهنگی اجتماعی حائر /ویژه استان یزد
نشانی :میبد  -خیابان طالقانی  -روبروی مسجد حضرت امیرالمومنین (ع)

سردبیر و صفحهآرا :احمد کریمی

فنی و پشتیبانی :علی دهقانی فیروزآبادی
چاپ ریحان تهران

لطفا یک دقیقه وقت بگذارید و این پیامهای تصویری را بخوانید
روش های پیشگیری از ابتال به کرونا
در حال حاضر واکسنی برای پیشگیری از بیماری کرونا وجود ندارد.
راههای پیشگیری از انتشار بیماری کرونا ،عبارتند از:
شستشوی مکرر و صحیح دستها با آب و صابون بهمدت  30تا 40
ثانیه بهخصوص بعد از رفتن به دستشویی ،پیش از غذا خوردن ،بعد از
تمیز کردن بینی ،عطسه و سرفه
از تماس دستها با چشمها ،بینی و دهان خودداری کنید.
از تماس نزدیک با افرادی که عالیم سرماخوردگی دارند ،خودداری
نمایید (حفظ فاصله حداقل  2 - 1متر ،خودداری از روبوسی ،در آغوش
گرفتن و دست دادن)
هنگام عطسه و سرفه ،دهان و بینی خود را با هر وسیله ممکن بپوشانید
مانند دستمال کاغذی ،آستین در ناحیه آرنج یا ماسک معمولی .بعد از
استفاده از ماسک یا دستمال ،آنها را در سطل زباله بیندازید
سطوح و اشیایی را که در معرض تماس مکرر با دستها هستند(مانند
دستگیرهها) را با استفاده از اسپریها یا پارچههای آغشته به مواد
ضدعفونیکننده (برای سطوح مقاوم وایتکس و برای سطوح حساس
الکل  70درجه) بصورت مکرر تمیز و ضدعفونی کنید.
اگر تب ،سرفه و یا هرگونه مشکلی در تنفس دارید ،سریعا به پزشک
مراجعه کنید.

