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اطـالعات کـامـل
مـراکـز خدمـات
سـالمت و انجام
تـســـت کـرونـا
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 کرونا، نوروز و رعایت اصول کلی بهداشتی
انسان توانایی قابل توجهی برای انطباق با شرایط جدید دارد. هرکدام از ما در زندگی روزمره 
خود رفتار خاصی را داریم و معموال از آن پیروی م یکنیم. روبرو شدن با برخی پدیده ها 
ممکن است باعث شود که در رفتار خود تغییر ایجاد کرده و خود را با شرایط جدید انطباق 
دهیم. کرونا یکی از این پدیده ها و شرایط است که بایدرفتار خود را برای پیشگیری از آن 

تغییر دهیم. پس برای پیشگیری از انتقال کرونا در طول نوروز: 
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 روزی چندین بار دست های خود را با آب و صابون یا ضد عفونی کننده الکلی، حداقل به 
مدت 20 ثانیه بشویید.

 هرگز به چشم، بینی و دهان خود دست نزنید.
 حتماً به همراه خود دستمال کاغذی تمیز داشته باشید.

 در صورت سرفه و عطسه با دستمال کاغذی جلوی بینی و دهان خود را بپوشانید و سپس 
آن را در سطل درپوش دار یا نایلون پالستیکی بیاندازید.

 در صورت سرفه و یا عطسه و نداشتن دستمال کاغذی، از آستین ناحیه آرنج استفاده کنید.
 بالفاصله بعد از هر سرفه و عطسه ماسک خود را درآورده و در یک پوشش پالستیکی قرار 

داده و دستان خود را بشویید.
 از دست دادن و روبوسی پرهیز کنید.

 از خانه خارج نشوید و فعالیت های خارج از منزل را تا حد امکان محدود کنید
 از حضور در مکان های عمومی و شلوغ مانند مراکز خرید، رستوران ها و ... پرهیز کنید.

 از خرید هرگونه مواد غذایی از دس تفروش ها خودداری کنید.
 در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی استراحت کرده و به روش درست از ماسک استفاده 

کنید.
 در صورت شدید شدن عالیم به مراکز منتخب مراجعه کنید.
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 در دوره اپیدمی کرونا میز، صندلی، رایانه و سایر وسایل اداری خود را با دستمال نظافت 
شخصی و یا دستمال یک بار مصرف ضدعفونی کنید.

 نگذارید کودکان از لوازم ورزشی و وسایل بازی پارک ها و فضاهای عمومی استفاده کنند.
 دستگیره درب ورودی منزل، کلید و پریزهای راهرو و راه پله و سایر سطوحی که در معرض 

تماس مشترک ساکنین می باشد مرتباً گندزدایی شود.
 برای پرداخت ها از کارت استفاده کنید.

 سعی کنید کارت عابر بانک را پس از هر استفاده ضدعفونی نموده و سپس در کیف خود 
قرار دهید.
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 کـــــــرونـــــــا، نــــــــــــــوروز و 
خـــــــودروی شــــخــصــــــــی

 همــواره در خــودرو محلــول ضدعفونــی 
دســت، ژل ضدعفونــی کننــده، ماســک و 

دســتکش داشــته باشــید.
اتومبیــل  بــه  شــدن  ســوار  از  پیــش   
دســتگیره هــا را بــا الــکل و محلــول گنــدزدا 

ضــد عفونــی کنیــد.
 هنــگام ســوار شــدن بــه اتومبیــل خــود، 
همــه  و  دســتی  ترمــز  دنــده،  فرمــان، 
محلــول  و  الــکل  بــا  را  درونــی  ســطوح 

کنیــد. ضدعفونــی  گنــدزدا، 
آیینــه جلــو را  از آغــاز رانندگــی  پیــش   
درصــد،   5 هیپوکلریــت  یــا  و  الــکل  بــا 
آب،  لیــوان   9 و  وایتکــس  لیــوان  یــک 

نماییــد. ضدعفونــی 
بــودن محــل گذاشــتن  آلــوده  از عــدم   
خــود  عینــک  و  گوشــی  پــول،  کیــف 

نماییــد. حاصــل  اطمینــان 
 ســوییچ خــودرو خــود را پــس از حضــور 
ــکل 70 درصــد ضــد عفونــی  ــا ال ــه ب درخان

کنیــد.
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 کرونا، نوروز، غذا و رستوران
 در طول نوروز حتماً از غذا های کامال پخته شده استفاده کنید.

 در طول نوروز استفاده از همه گروه های غذایی را فراموش نکنید.
 از مصرف غذاهای سریع )Fast food(ها خودداری کنید.
 از غذا خوردن در مکان های پرتجمع و شلوغ پرهیز کنید.

 از مصرف غذاهای با نام خانگی پرهیز کنید.
 در صورت نیاز به استفاده از رستوران، می توانید با سوال و حواب و راهنمایی رستوران های 

مناسب را بشناسید.
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 در صورت استفاده از رستوران، دقت کنید که رستوران دارای مجوز فعالیت باشد
 ساعت هایی به رستوران بروید که با شلوغی زیاد روبرو نشوید.

 از سالمت کارکنان رستوران و کافی شاپ مطمئن شوید که حداقل عالیم سرماخوردگی یا 
آنفلوانزا نداشته باشند.

 بعد از ورود به رستوران حتماً دست های خود را با آب و صابون بشویید.
 بعد ازسفارش غذا و پیش از نشستن روی صندلی، دوباره دست های خود را بشویید

 هنگام نشستن، صندلی را با دستمال کاغذی جابجا کنید.
 از رستوران سفره یک بار مصرف استفاده نشده درخواست کنید یا آن را با خود داشته 

باشید و روی میز خود پهن کنید.
 در رستوران ها حتما از قاشق، چنگال و لیوان شخصی خود که با دقت آن ها را می شویید 

استفاده کنید.
 از قاشق، چنگال، لیوان و بشقاب یکبار مصرف بسته بندی شده استفاده کنید.

 در صورت نبود وسایل یکبار مصرف بسته بندی شده و وسایل شخصی، وسایل موجود 
مانند قاشق، چنگال، لیوان ... را بشویید.

 غذاهایی را که نیازمند تهیه مستقیم با دست و بدون نیاز به پخت با حرارت اجاق گاز است 
سفارش ندهید.

  مواد غذایی خام بدون بسته بندی صنعتی مانند ساالد را درخواست نکنید.
 غذاهایی مانند سوپ و آش که داغ به سر میز آورده می شوند و امکان تماس دست با آن 

نیست سفارش دهید.
 سعی شود حتماً از نان های بسته بندی شده یک نفره استفاده کنید.

 برای پرداخت هزینه از کارت استفاده و بالفاصله پس از پرداخت دست و کارت خود را 
ضدعفونی کنید.



8 kish free zone organization
www.kish.ir

 کرونا، نوروز و عیدی دادن
 دادن عیدی از سنت های قدیمی و پسندیده ایرانیان است. می توان ضمن حفظ این سنت 
به گونه ای رفتار کرد که حداقل مشکالت سالمت را به دنبال داشته باشد. نکات زیر می 

تواند به این امر کمک کند:
 از دادن عیدی به شکل اسکناس پرهیز کنید.

 سعی کنید عیدی خود را به صورت کارت هدیه که قابل ضدعفونی کردن است بدهید.
 می توانید عیدی را به شکل الکترونیکی پرداخت کنید.
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 کرونا، نوروز و عید دیدنی
کردن  بیمار  یا  بیمار شدن  ولی  است،  ایرانیان  ترین سنت  پسندیده  از  عید  بازدید  و  دید 
دیگران به دنبال دید و بازدید می تواند سبب ایجاد یک خاطره ناخوشایند و یا خدای ناکرده 
آسیب به سالمت دیگران شود. اگرچه سالمندان بسیار محترم بوده و اولویت دید و بازدید 
هستند، ضمن تبریک تلفنی عید، به آن ها بگویید که برای سالمت آنها از دید و بازدید پرهیز 
می کنید. تا جایی که می توانید در نوروز به دید و بازدید نروید و برای دید و بازدید از شبکه 
های اجتماعی و تلفن تصویری استفاده کنید. اگر ناگزیر از رفتن به دید و بازدید شدید یا 

برای دید و بازدید به خانه شما آمدند، سعی کنید که نکات زیر را رعایت کنید:

  دغدغه سالمت عمومی خانواده میزبان و میهمان های خود را داشته باشید.
  با کفش وارد خانه میزبان نشوید.

  لباس هایی را که از تن در می آورید با خود به درون خانه نبرید.
  از دست دادن و دیده بوسی پرهیز کنید.

  فاصله 2- 1 متر را از هم دیگر رعایت کنید.
  با خود مواد ضدعفونی کننده به همراه داشته باشید.

  دست های خود را در آغاز ورود بشویید.
  سعی کنید که مدت دید و بازدید را به حداقل کاهش دهید و از ماندن برای ناهار یا شام 

پرهیز کنید
داغ،  غذاهای  پخته،  کامال  غذاهای  فقط  شدید،  غذا  صرف  برای  ماندن  از  ناگزیر  اگر    
غذاهایی که پس از پخته شدن احتمال تماس با دست ندارند، نان های بسته بندی شده 

... را بخورید.
  در هر صورت، پس از خارج شدن از خانه میزبان، دست های خود را بشویید یا ضدعفونی 

کنید.
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  بسیار دوستانه و محترمانه به میهمانان پیشنهاد کنید که با توجه به اینکه تا رسیدن به 
خانه شما، احتماال سطوحی را لمس کرده اند، دست های خود را با آب و صابون بشویند.

  قبل از آمدن و پس از رفتن میهمانان، سطح میزها، دسته های صندلیها و ... را ضدعفونی 
کنید.

  ژل و مواد ضدعفونی کننده را در محل پذیرایی جلوی چشم میهمان ها بگذارید.
  سطل درپوش دار را برای استفاده احتمالی در اتاق پذیرایی جلوی چشم بگذارید.
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 کرونا، نوروز و مراقبت از بیمار
 بیمار به جز مراقب خود نباید با سایر اعضای خانواده در ارتباط باشد.

 مــادر شــیرده اســتثنا بــوده و بــا توجــه بــه مزایــای شــیر مــادر، او مــی توانــد بــا رعایــت اصــول 
بهداشــتی ماننــد اســتفاده از ماســک و شســتن دســت هــا بــه کــودک خــود شــیر بدهــد.

 حتما بیمار را از رفتن به بیرون از خانه منع کنید.
 بیرون رفتن بیمار از خانه صرفا به خاطر بیماری او پذیرفته است.

 نگذارید در تعطیالت عید کسی برای عید دیدنی پیش بیمار بیاید.
 نگذارید کسی به عیادت بیمار شما بیاید.

 ســعی کنیــد کــه بــه عنــوان مراقــب بیمــار، ضمــن مراقبــت از او، اســترس هــای نابجــا را از او 
دور نمــوده و بــه او آرامــش بدهیــد.

 بیمار را به ارتباط مجازی تشویق کنید.
 بیمار را به عید دیدنی مجازی تشویق کنید.

 وســایلی کــه را اختیــار او قــرار دهیــد )تلویزیــون، رایانــه، تبلــت ...( کــه بتوانــد خــود را ســرگرم 
کند.

 جریان هوا در اتاق بیمار با استفاده از دستگاه تهویه یا باز کردن پنجر ه ها برقرار شود.
 یک فرد سالم مراقبت بیمار را به عهده بگیرد.

 مراقــب بیمــار نبایــد از گــروه هــای پرخطــر )بــاالی ۶۰ ســال، دارای بیمــاری مزمــن، زن بــاردار(
باشد.

 مراقب بیمار هنگام مراقبت دهان و بینی خود را با ماسک بپوشاند.
 مراقب بیمار باید به دقت اصول شستن دست را رعایت کند.

ــه از یــک ماســک  ــد بالفاصل ــا ترشــحات بیمــار، بای ــوده شــدن ماســک مراقــب ب  در صــورت آل
ــد اســتفاده کــرد. جدی

 ماسک های استفاده شده بیمار، باید بطور بهداشتی دفع شوند.
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از  دســت  کــردن  خشــک  بــرای   
دســتمال کاغــذی یــا حولــه اختصاصــی 

شــود. اســتفاده  خشــک 
اصــول  دقــت  بــه  بایــد  بیمــار   
کنــد. رعایــت  را  عطســه  بهداشــتی 

بیمــار  مصــرف  بــار  یــک  لــوازم   
اتــاق او و دریــک ظــرف در  بایــد در 
اصــول  رعایــت  بــا  و  نگهــداری  دار 

شــوند. دفــع  بهداشــتی 
 لــوازم شــخصی بیمــار بایــد بــا دقــت 

شســته شــوند.
بــا  بیمــار  لبــاس، حولــه و ملحفــه   
 ۶۰ آب ۹۰-  در  لباسشــویی  ماشــین 

شــوند. درجــه شســته 
 بــه دلیــل احتمــال وجــود ذرات ریــز 
آلــوده کننــده، از تکانــدن لباس،حوله 

و ملحفــه بیمــار خــودداری شــود.
و  بیمــار  اســتفاده  مــورد  ســطوح   
روزانــه  بایــد  او  روشــویی  و  توالــت 
بــا وایتکــس یــک درصــد ضدعفونــی 

شــود.
 در صــورت بــروز عالیــم تــب، ســرفه 
و تنگــی نفــس در اعضــای خانــواده 
بیمــار، بایــد بــه پزشــک مراجعــه کــرد.
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 کرونا، نوروز و سفر
نــوروز یکــی از بهتریــن فرصــت هــای مســافرت اســت. الزمــه ســفر رفتــن، اطمینــان از حفــظ 
ســالمتی در ســفر اســت. نــوروز امســال، بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا زمــان خوبــی بــرای مســافرت 
نیســت. مــی تــوان مســافرت را کمــی بــه تعویــق انداخــت و اطمینــان داشــت کــه در طــول ســال 

موقعیــت مســافرت ایجــاد خواهــد شــد. بنابرایــن:

 سعی کنید تا می توانید به سفر نروید.
 در صورت داشتن تب و سرفه به هیچ وجه مسافرت نکنید.

 اگر ناگزیر به سفر شدید، سعی کنید از خودرو خود استفاده کنید.
 اگــر ناگزیــر از مســافرت بــا وســیله نقلیــه عمومــی شــدید، ســعی کنیــد حداقــل فاصلــه یــک متــر 

را از دیگــران بــا کارهایــی ماننــد خریــد بلیــط دو صندلــی اتوبــوس ... حفــظ کنیــد.
 در وســیله نقلیــه عمومــی از وســایل محافظــت فــردی ماننــد ماســک و دســتکش اســتفاده 

کنیــد.
اتوبــوس، هواپیمــا و قطــار  از لمــس میلــه هــا، ســطوح و صندلیهــا در   هنــگام مســافرت 

کنیــد. خــودداری 
 حتی االمکان از پذیرایی های هواپیما، اتوبوس و قطار استفاده نکنید.

 از راننده بخواهید که در صورت نیاز به توقف، در محل های مورد تایید توقف کند.
 برای نماز خواندن در محل های بین راهی از مهر و سجاده شخصی خود استفاده کنید.

 از نشستن کنار افراد دارای تب و سرفه خوداری کنید.
 سعی کنید با باز کردن پنجره ها، هوا در خودرو، اتوبوس و قطار تهویه شود.

 در حیــن ســفر و داشــتن عالیــم تــب و ســرفه حتمــاً مهمانــداران هواپیمــا، اتوبــوس و یــا قطــار 
را آگاه کنیــد.
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ــا مراکــز  ــا پزشــک و ی  اگــر هنــگام ســفر عالیمــی ماننــد تــب، ســرفه و تنگــی نفــس داشــتید ب
خدمــات جامــع ســالمت تمــاس گرفتــه و ضمــن تشــریح مشــکالت خــود، پزشــک در جریــان 

ســفرهای قبلــی خــود بگذاریــد.
 در طول مسافرت از تماس با حیوانات خوداری کنید.

 برای خود بطری آب اختصاصی داشته باشید.
  کارت پــرواز، بلیــط اتوبــوس و بلیــط قطــار مــی توانــد آلــوده بــه ویــروس باشــد. آن را در جیــب 

خــود بگذاریــد و دســتان خــود را بــا مــواد ضدعفونــی کننــده تمیــز کنیــد.
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 کرونا، نوروز و اقامت در هتل
  اتاق شما حتما دستشویی و حمام جدا داشته باشد.

  معموال اندازه اتاق هتل استاندارد است. از گذاشتن تخت های اضافه در اتاق پرهیز کنید.
  پیش از استقرار در اتاق خود در هتل، همه سطوح را با مواد ضدعفونی تمیز کنید.

  از مدیریت هتل بخواهید که در اتاق ها به اندازه کافی صابون مایع، دستمال کاغذی و 
ژل ضدعفونی قرار دهد.

  برای همه افراد خانواده از ملحفه و روبالشی های خود استفاده کنید.
  در سرویس حمام و دستشویی و اتاق خود تهویه هوا را برقرار کنید.

  قبل از کشیدن سیفون توالت فرنگی، درب آن را ببندید.
  نماز را در اتاق خود بخوانید.

  تا می توانید از آسانسور استفاده نکنید.
  اگر اتاق شما در طبقات باالی هتل است و ناگزیر به استفاده از آسانسور هستید، سعی 
کنید دکمه ها را با انگشت لمس نکنید، بدن شما به سطوح آسانسور مالیده نشود و در 

آسانسور همه رو به در بایستید.
  دقت کنید که در فضاهای عمومی هتل تهویه و گردش هوای مناسب برقرار باشد سطوح 
دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، در بها، دستگیره درها، میز و صندلی، نرده پله ها، 

... در هتل احتمال آلودگی دارند.
  از تماس مستقیم دست با آن ها پرهیز کنید.

  از آب خوریها و آب سرد استفاده نکنید.
  در ساعت هایی که در هتل هستید از بطری های بسته بندی آب های آشامیدنی استفاده 

کنید.
  دقت کنید که سرویس های بهداشتی )حمام و توالت( هر روزه گند زدایی شوند.

  زمان تمیز کردن اتاق، از اتاق بیرون بروید.
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 توصیه های بهداشتی
1- توصیه می گردد کلیه محصوالت پروتئینی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه و از خرید 

هرگونه محصول فاقد بسته بندی مجاز جداخوداری گردد.

2- محصوالت خام دامی مانند گوشت گوسفند، گوساله و مرغ گرم را از شعبه های قصابی 
و پروتئینی  فروشی مجاز تهیه نمائید.

3- کلیه محصوالت دریایی مانند ماهی و میگوی تازه را از بازار ماهی فروشی ها تهیه نمائید 
و از خرید بصورت متفرقه خودداری نمائید.

4- تخم مرغ مصرفی خود را تنها ار مراکز مجازی که مبادرت به عرضه تخم مرغ در یخچال 
با مشخصات و تاریخ تولید و انقضاء می نمایند تهیه نمائید.

5- از به همراه آوردن حیوانات خانگی فاقد شناسنامه بهداشتی خودداری بعمل آورید. و 
قبل از عزیمت از جزیره کیش گواهی سالمت از مراکز مجاز اخذ نمائید.

6- در مواجهه با پرندگان مهاجر در سواحل از نزدیک شدن و لمس پرندگان خودداری نمائید.

7- درصورت رویت هر گونه تخلف با شماره تلفن 44421261-076 تماس حاصل فرمائید 
یا به آدرس بلوار اندیشه، ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد کیش- اداره دامپزشکی 

مراجعه فرمائید.
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 اطالعات ضروری بیمارستان كیش
آدرس جزیره كیش، میدان هرمز، بلوار حریره، خیابان بیمارستان

شماره های تماس با  بیمارستان تلفن: ۰۷۶-۴۴۴۵۹۴۰۰-10
فکس: 076-۴۴۴۵۹۴۰۹

کد پستی بیمارستان: ۸۵۴۱۵-۷۹۴۱۶
سامانه پیامک دریافت انتقادات و شكایات: ۱۰۰۰۰۵۴۷۴

 www.kishhospitalfz.com :وب سایت بیمارستان
Info@kishhospitalfz.com :ایمیل بیمارستان

  kish.hospital :صفحه مجازی بیمارستان
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نحوه نوبت دهی: به دو روش میسر می باشد:

1- مراجعه حضوری به پذیرش یا وب كیوسك های بیمارستان یا كلینیك امام علی )ع(

2- دریافت نوبت از سایت بیمارستان، منوی نوبت دهی و پذیرش

www.kishhospitalfz.com/appoint

آدرس نمونه گیری تست كرونا: ششصد دستگاه، خیابان وصال، درب ورودی شماره 2 بیمارستان كیش

ساعات نمونه گیری تست كرونا: صبح ها از ساعت 8 تا 10

شماره تماس جوابدهی آزمایشگاه: 5-07644459400 به شماره داخلی 451 

ساعات جوابدهی: صبح ها 10 تا 13  و عصرها  17 تا 20

مراجعین مشكوك به كرونا با مراجعه به درب اصلی ورودی بیمارستان پس از انجام تریاژ به 

كلینیك عفونی راهنمایی می شوند.

آدرس كلینیك امام علی )ع(: ویال های فردوس روبروی بازار پردیس یك، جنب مركز توسعه 

سالمت كیش

شماره تماس كلینیك امام علی )ع(: 07644420498 
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نام واحد
بعد از ظهرصبح

آدرس
ایام غیر تعطیلایام تعطیلایام غیر تعطیلایام تعطیل

ستاد مرکز توسعه 
سالمت کیش

فعال

8 الی 13

فعال

7:30 الی 14

فعال

17 الی 20:30

فعال

17 الی 20:30

ویالهای فردوس- بلوک6

تلفن 44421891

مرکز سالمت 
جامع بوعلی

فعال

8 الی 13

فعال

7:30 الی 14

فعال

17 الی 20:30

فعال

17 الی 20:30

صفین- خیابان اقبال

 44432424

پایگاه سالمت 
صدف

فعال

8 الی 13

فعال

7:30 الی 14
--

ساختمان دیپلمات- واحد204

تلفن44461070

پایگاه سالمت 
سحر

فعال

8 الی 13

فعال

7:30 الی 14
--

کمپ سحر

44469497

مرکز منتخب 
کووید

فعال

8 الی 13

فعال

7:30 الی 14

فعال

17 الی 20:30

فعال

17 الی 20:30

صفین- خیابان اقبال

تلفن44430346

مرکز مراقبتهای 
بندرگاه کیشپوشش کلیه شناورهای ورودی از بندرگاه های خارجیمرزی بندرگاه

مرکز مراقبتهای 
فرودگاه بین المللی کیشپوشش کلیه پروازهای ورودی خارجیمرزی فرودگاه

تلفن رسیدگی به 
و سامانه ۰۹3۴۷۶۹۰۱۹۹۱۹۰-۰۹3۶۶۸۵۸۰۵۵-۴۴۴233۱۱شکایات بهداشتی


