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 راهنمایی بهداشتی برای مسافران

Health Advice for Travellers 

   قبل از سفر

کنید، به راههای  ریزی می هنگامی که برای سفرتان برنامه

 .سالم ماندن بیاندیشید

  ی سفرتان، به یک  هفته قبل از برنامه ۸تا  ۶دست کم

واکسنهای الزم را  درمانگاه مسافرت مراجعه کنید و

 دریافت نمایید

 ی بهداشت مسافرت خریداری کنید مهبی 

  های متداول بهداشتی  برای نگرانییک جعبه کمکهای اولیه

تهیه یا خریداری کنید. جعبه کمکهای اولیه باید شامل داروی 

رماخوردگی، موچین، قیچی، تسکین درد یا تب، داروی س

دارو برای کمک به  باشد. دفع کننده پشه و چسب زخم

 ی و درمان اسهال را با خود ببریدپیشگیر

  را معاینه کنیددندانهای خود 

  یا لنز تماسی اضافه، و همچنین یک نسخه کتبی یک عینک

 ینک از چشم پزشکتان با خود ببریدتجویز ع

  اگر مشکل بهداشتی مزمنی دارید، برنامه های مسافرتی

تان در میان بگذارید. از  خود را با مراقبتگر بهداشتی

ای سابقه پزشکی و داروهای  بخواهید که طی نامه پزشکتان

تجویزی شما را شرح دهد. یک جعبه کمکهای اولیه پزشکی 

 یر لوازم مورد نیاز با خود ببریدبه همراه داروها و سا

 در طول سفر به سوی مقصدتان

 کننده باشد. قبل از راه افتادن به  تواند خسته مسافرت می

 سوی مقصدتان، خوب بخوابید.

 برید و قصد  از  بیماری حرکت )بیماری سفر( رنج می اگر

دارید با هواپیما سفر کنید، در یک صندلی باالی بال هواپیما 

توانید  بنشینید و سرتان را تا حد ممکن کم تکان دهید. می

عارضه، داروی ضد تهوع  های این برای تسکین نشانه

 مصرف کنید

 لباس گشاد و کفش راحتی بپوشید 

  از کم شدن آب بدن، آب و/یا آبمیوه زیاد برای اجتناب

 دار بپرهیزید های الکلی و کافئین مصرف کنید و از نوشیدنی

 غذاهای سبک بخورید 

 ید تا گردش در اطراف قدم بزنید و پاهایتان را نرمش ده

 خون در بدن تقویت شود

 رسید، سعی کنید خوراک و  هنگامی که به مقصدتان می

 یم کنیدابتان را با وقت محلی تنظخو

 ایمنی غذا و آب در کشورهای در حال توسعه

 هرگز . اند هایی بخورید که به خوبی پخته شده خوراک

غذاهای مانده یا غذاهایی که به مدتی طوالنی گذاشته شده یا 

غذاهای تهیه  اند را مصرف نکنید. به درستی نگهداری نشده

 های خیابانی را مصرف نکنید شده توسط فروشنده

  ،هایی که با آب  های بطری شده، یا نوشابه نوشابهآب بطری

همواره از مصرف یخ و  اند مصرف کنید. جوشانده تهیه شده

 کشی اجتناب کنید آب شیر لوله

 .برای مسواک زدن از آب بطری یا جوشانده استفاده کنید 

 مانند شیر، پنیر یا  های شیری فراورده مطمئن شوید که

اند. اگر  نگهداری شدهماست پاستوریزه شده و در یخچال 

 شک دارید، از آنها بپرهیزید

  از مصرف انواع فرنی، موس، سس مایونز یا سس هلندی

 خودداری کنید.

 شود پوستشان را  هایی که نمی های خام، ساالد، یا میوه سبزی

ها و  گرفت مانند انگور یا توت فرنگی نخورید. میوه

 بگیرید.های خودتان را بشویید و پوستشان را  سبزی

ا شکسته شده محصوالت کشاورزی که پوستشان زخمی ی

 است را نخورید

 ی خوراکی نیم پخته یا خام ها گوشت قرمز، ماهی یا صدفی

 نخورید

  از خوردن هندوانه بپرهیزید، چرا که ممکن است در آن آب

 باشند تا وزن آن را افزایش دهند محلی تزریق کرده

 محافظت در برابر خورشید

 مان خود را در برابر آسیبهای ناشی از تابش پوست و چش

و  بپوشید که پوست بدن یلباسهایخورشید حفاظت کنید. 

کاله لبه پهن و عینک آفتابی  از قبیلان را بپوشاند چشمانت

 (UVضد پرتو فرابنفش )



، یا واحد بهداشت همگانی www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
 www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سی در بی های بهداشتی غیر اورژانسی محل خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1دیدن کنید یا با شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130درخواست، خدمات ترجمه به بیش از 

 

  دقیقه قبل از رفتن در هوای آفتابی، کرم ضد  ۳۰حدود

)عامل محافظت در برابر خورشید(  SPF ۳۰آفتاب  

مندرج استعمال کنید. کرم ضد آفتاب را مطابق دستورهای 

 روی برچسب آن استعمال کنید

 دقیقه پس از کرم ضد  ۳۰تا  ۱۵ی حشرات را  دفع کننده

هایی که کرم ضد آفتاب را با  آفتاب استعمال کنید. فراورده

شوند. پس  اند توصیه نمی های حشرات ترکیب کرده دفع کننده

وباره کرم ضد توانید د ی حشرات می از استعمال دفع کننده

 آفتاب استعمال کنید

  ۴صبح تا  ۱۰مدت زمان در آفتاب ماندن بین ساعتهای 

های باال و  عصر را کاهش دهید. پرتوهای آفتاب در ارتفاع

 تر هستند روی برف، آب و ماسه قوینیز بازتاب آن از 

  برای آگاهی بیشتر در باره ایمنی در برابر خورشید و

های آگاهی رسانی  های مرتبط با حرارت، از پرونده بیماری

HealthLinkBC File #26  ایمنی کودکان در برابر

 کنیددیدن  خورشید

  آمیزش جنسی سالم

  در هر آمیزش جنسی، همواره از کاندوم مردانه یا زنانه

توانند از همه موارد  استفاده کنید. اگر چه کاندومها نمی

توانند  ( پیشگیری نمایند، اما میSTIهای آمیزشی ) بیماری

 ر آلودگی به این بیماریها بکاهنداز خط

 نند باید به شریک ک زنانی که تنها از دیافراگم استفاده می

جنسی مرد خود اصرار کنند که او نیز از کاندوم استفاده 

را وارد کند. از انجام فعالیتهای جنسی که مایعات جنسی 

 کنند بپرهیزید بدنتان می

  دیدگی جسمی پیشگیری از آسیب

  کفش جلو بسته بپوشید تا از بریدگی، زخم برداشتن، نیش

 انَگلها پیشگیری نماییدلودگی به حشره یا مار، یا آ

 های ناآشنا،  هنگام رانندگی در کشورهای بیگانه و در جاده

بسیار مواظب باشید. کمربند ایمنی ببندید. پس از نوشیدن 

 یدعقل سلیم و احتیاط پیروی کن الکل رانندگی نکنید. حتماً از

 

 

  شنا کردن

  تنها در استخرهای پر از آب پاک و گندزدایی شده بروید یا

 شنا کنید

 های گرمسیری شنا  در آبها، جویبارها، کاریزها دریاچه

 زا باشند لوده به انگلهای بیمارینکنید، زیرا ممکن است آ

 های فاضالب یا جویبارهای اگر اقیانوس نزدیک به خروجی 

 آب شیرین باشد، در آن شنا نکنید

 نیش حیوانات

 تر است. این  بیماری هاری در کشورهای گرمسیری شایع

های اهلی و وحشی  بیماری از طریق گزیدگی توسط حیوان

 شود  به هاری به انسان منتقل میمبتال

 ها  سگ، گربه و سایر حیوانهای خانگی را ناز نکنید و به آن

از تماس با هر گونه حیوان وحشی، از جمله  غذا ندهید.

 دها، بپرهیزی میمون

 ب اگر توسط حیوانی گزیده شوید، بی درنگ زخم را با آ

های بهداشتی محل در باره  تمیز و صابون بشویید. با مقام

نیاز احتمالی به درمان هاری صحبت کنید. هنگام برگشت، 

د تا درمان هاری را با اداره بهداشت محل خود تماس بگیری

 تکمیل نمایید

 رسانی  برای آگاهی بیشتر در باره هاری، این پرونده آگاهی

 هاری aHealthLinkBC File #07را ببینید:  

 ُبرد پیشگیری کنید-های حشره از بیماری

 تواند  های گرمسیری، می ها، به ویژه در ناحیه نیش حشره

یا، تب هایی مانند چیکونگونیا، تب ِدنگی، ماالر بیماری

در   زرد، و التهاب مغزی )آنسفالیت( ژاپنی را باعث شود.

 مناطق گرمسیری احتیاط بیشتری به خرج دهید

 اشته باشید و از آن ی حشرات با خود همراه د دفع کننده

 استفاده کنید

 ها و  حشره یها در باره دفع کننده شتریب یآگاه یبرا

 یها ها، پرونده پشه شیاز ن یریشگیدر باره پ ییراهنما

پیشگیری از  HealthLinkBC File #41f یرسان یآگاه

دینیرا بب ماالریا
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