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 دانید  آیا می

 م؟یبرو مسافرت به (COVID-19)چرا نباید در دوره شیوع بیماری کرونا 

 

یل این کار را  ولی دال و از سفر رفتن امتناع کنند بسیاری از مردم مکررا با این پیام مواجه هستند که در خانه بمانند 

زمان اپیدمی هرگونه بیماری عفونی شانس ابتال افراد را به دالیل متعددی بیشتر می کند. نمی دانند. مسافرت در 

کمک  ، افرت برویم یا در خانه بمانیم در رابطه با اینکه به مس د زیر ما را در تصمیم گیری مناسبتوجه به موار

 خواهد کرد.  

 برابر بیشتر می شود؟  چندینبه بیماری کرونا در مسافرت  دانید احتمال ابتال آیا می -1

دانید در هنگام مسافرت می بایست مکررا بنزین به اتومبیل خود بزنید که احتماال شانس ابتال شما در تماس با   آیا می -2

 ر خواهد شد؟ ، بیشت پمپ بنزین تجهیزات و وسایل

ه علت در اتوبوس یا هواپیمایی سوار شوید که احتماال شانس ابتال شما ب  دانید در هنگام مسافرت می بایست  یآیا م -3

 ، بیشتر خواهد شد؟ وسایل نقلیه مختلف این  تماس با سطوح 

 های بهداشتی تمیز کمتر خواهد شد؟  دانید در هنگام مسافرت ، دسترسی شما به سرویس آیا می -4

 ؟ دستان شما کمتر خواهد شدشوی مکرر امکان شست ، مسافرت هنگام در دیدان یم ایآ -5

  می گردد؟فاقد هرگونه آلودگی کمتر و  ، دسترسی شما به غذاهای سالمگام مسافرتدانید در هن آیا می -6

 به صرف غذا در بیرون خواهید بود؟  ، مکررا مجبوردانید در هنگام مسافرت آیا می -7

، دانید در هنگام مسافرت آیا میکامل میوه ها نخواهید بود؟ قادر به ضدعفونی کردن، دانید در هنگام مسافرت آیا می  -8

 نبوده است؟  COVID-19پذیرای یک بیمار با تشخیص ، هتل و خانه های کرایه شده قبل از شما  دارد احتمال
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 ؟بود، به واسطه حضور در مکان های توریستی و پرتجمع شانس ابتال شما باال خواهد  دانید در هنگام مسافرت  می  آیا -9

ممکن است ناقل شنا متعددی مواجه خواهید شد که افراد نا آ ، شما ناخواسته با دانید در هنگام مسافرت آیا می -10

 ویروس کرونا باشند؟ 

ورت مناسب نمی توانید شسته ، بسیاری از تنقالت و خوراکی ها خریداری شده را بصدانید در هنگام مسافرت  آیا می -11

 عفونی نمایید؟ یا ضد

 ما با سطوح آلوده بیشتر خواهد شد؟ ، احتماال میزان تماس شدانید در هنگام مسافرت آیا می -12

 اتفاق   و مختل شدن خواب ، لمس مکرر صورت چشم ها واسطه خستگیه ، بدانید در هنگام مسافرت آیا می -13

 می افتد؟

 ؟ را ندارید تشوی مناسب وسایل و دستان خودس، شما امکان شسافرتدانید در هنگام م  آیا می -14

 ه بیماری کرونا کمتر می گردد؟ ، تمرکز شما برای رعایت نکات پیشگیری از ابتال بدانید در هنگام مسافرت آیا می -15

تماس خیلی ، شانس ابتال دیگر اعضا به واسطه  ده، در صورت ابتال یکی از اعضا خانوا دانید در هنگام مسافرت  آیا می -16

 خواهد شد؟ اتوبوس و هواپیما بیشتر نزدیک در خودرو یا 

 ایشان دشوار خواهد بود؟ ، در صورت ابتال یکی از اعضا خانواده ، مراقبت و بهبودی  دانید در هنگام مسافرت  آیا می -17

ستگان کمتر برخوردار ، از حمایت دیگر بصورت ابتال یکی از اعضا خانواده  دانید در هنگام مسافرت، در آیا می -18

 خواهید بود.؟

 شد؟ ت ، در صورت ابتال افراد بزرگتر، کودکان با شرایط دشواری مواجه خواهند دانید در هنگام مسافر  آیا می -19

 منزل شما می باشد؟ دانید تمیزترین و ایمن ترین محل برای عدم ابتال شما به بیماری کرونا ،  آیا می -20

 ت بخش تری برای آینده ایجاد کنیم.پس در خانه بمانیم تا فرصت بهتر و لذ


