پيشگيري از ابتال به كرونا ويروس

مهم ترين
خط دفاع

دفتر مشاوره و سالمت

در حال ر
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جلوگيي از عفونت  nCoV2019وجود ندارد.
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حاض هيچ
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ي
ر
رر
نگرفت در معرض ويروس كرونا است.
پيشگيي از ابتال به بيماري قرار
بهيين راه
ر
مورد مشکوک موردي است كه بايد نمونه گيري شده و بررسی هاي بيشتري درمورد آن انجام پذيرد.
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