توصيه هاي حفاظتي در برخوردهاي اجتماعي و حضور ديگران :
ّ شگض ثِ افشادي كِ اص پيـيٌِ ٍ اصل ٍ ًؼجؾ اعالع دليمي
ًذاسيذ ،اػتوبد ًكٌيذ.
ّ شگض ثِ كؼبًي كِ ثذٍى دليل هٌغمي ثِ ؿوب اثشاص ػاللِ هي كٌٌذ ،ثِ ٍيظُ غشيجِ ّب اػتوبد ًكٌيذ.
 اگش ثب افشاد ًبؿٌبع لشاس هاللبت داسيذ ّشگض ثب اٍ دس هكبى ّبي ًبآؿٌب ٍ خصَصي ديذاس ًكٌيذ .صيشا
افشاد هؼوَالً دس هالء ػبم كن تش هَسد حولِ ٍالغ هي ؿًَذ.
ّ شگض ديگشاى سا اص اّذاف كبسي خَد هغلغ ًكٌيذ .دس صَستي كِ ًيبصي ثِ اعالع ديگشاى اص اّذاف
كبسي ًجبؿذّ ،شگض اّذاف ٍ هشاحل كبس خَد سا ثشاي ديگشاى ثبصگَ ًكٌيذ .اعالع ديگشاى اص اػشاس ٍ
اّذاف كبسي ؿوب هؼوَالً ثبػث هـكالت اليٌحلي خَاّذ ؿذ كِ ؿوب سا ثِ ؿذت پـيوبى خَاّذ
كشد.
ّ شگض ًؼجت ثِ كٌجكبٍي ديگشاى دس اهَس كبسي خَد ثي تفبٍت ًجبؿيذ .كٌجكبٍي ديگشاى دس اهَس
كبسي ؿوب هوكي اػت هَجت دسدػشّبيي گشدد .ثشخي افشاد ػَدجَ پغ اص اخز اعالػبت الصم،
الذام ثِ غصت ػٌَاى ؿغلي ٍ جبيگبُ اداسي ؿوب ًوَدُ ٍ ثب ًبم ؿوب اص اػتوبد هشدم ػَء اػتفبدُ
ًوَدُ ٍ تحت ػٌَاى حل هـكل اداسي آى ّب ،الذام ثِ كالّجشداسي ًوبيذ.
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ّ شگض ًؼجت ثِ اعالع ديگشاى اص هؼبئل كبسي خَد ثي تفبٍت ًجبؿيذ .دس صَستي كِ هتَجِ ؿذُ ايذ
ديگشاى اص هؼبئل هحشهبًِ كبسي ؿوب هغلغ ؿذُاًذ ،آى سا جذي ثگيشيذ .صيشا هوكي اػت ثِ ًحَي
ثِ اعالػبت ؿوب دػتشػي يبفتِ يب اعالػبت ؿوب ثِ ػشلت سفتِ ثبؿذ.
ّ شگض ًؼجت ثِ سفتبس غيشػبدي ديگشاى (ػشدي يب گشهي) ًؼجت ثِ خَد ،ثي تفبٍت ًجبؿيذ.
ثشخَسدّبي ػشد هي تَاًذ حبكي اص كذٍستي ثبؿذ كِ لبدس ثِ ثيبى آى ًيؼت يب ؿشايظ هٌبػجي ثشاي
آؿكبس كشدى آى فشاّن ًـذُ اػت .ايي كذٍست تذسيجبً هجذل ثِ دؿوٌي خَاّذ ؿذ .لزا لجل اص ايي
كِ ثزس كيٌِ ٍ ًفشت سؿذ ًوبيذ ،ػؼي كٌيذ اص ثي سثظ ثَدى سفتبس غيشػبدي ديگشاى ًؼجت ثِ خَد
هغوئي ؿَيذ .گشهي ٍ اثشاص ػغَفت غيشػبدي ًيض هوكي اػت ًبؿي اص ؿكل گيشي يك تَعئِ يب
ّذفي ؿَم ثبؿذ ٍ . ...
ّ شگض دس پي ثشلشاسي استجبط ثب اتجبع ثيگبًِ ٍ اػضبي ػفبستخبًِّب ًجبؿيذّ .شگًَِ استجبط ثب اتجبع
ثيگبًِ ثذٍى اعالع هؼئَليي چِ دس داخل ٍ چِ دس خبسج اص كـَس ،هوكي اػت ؿوب سا اػيش دػت
اجبًت ٍ ػشٍيغّبي ثيگبًِ ًوبيذ.
ّ شگض اص ٍػبيل استجبعي اّذايي اص ػَي افشاد اػتفبدُ ًكٌيذ .يكي اص ثْتشيي سٍؽّبي دػتشػي ثِ
اعالػبت ؿخصي يب ٍسٍد ثِ حشين خصَصي افشاد ،اّذاي ٍػبيل استجبعي هبًٌذ :دػتگبُ تلفيً ،وبثش،
هَدم ،پشيٌتش ،دػتگبُ كپي ،گَؿي هَثبيل ٍ  ...هيثبؿذ.
ّ شگض لفلّبي سهضداس خَد سا دس حضَس ديگشاى ثبص ًكٌيذّ .ش لذس ػشػت ػول ؿوب دس ثبص كشدُ
لفلّبي سهض داس ثبال ثبؿذ ،ثبص ّن ًويتَاى اعويٌبى داد كِ رّي افشاد حبضش ًويتَاًذ آى سا ثِخبعش
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ثؼپبسد .افشاد تيضَّؽ ثب يكجبس ًگبُ كشدى ثِ ًحَُ ثبص كشدى لفلّبي سهضداس ،هيتَاًٌذ آى سا ثِ
خبعش ثؼپبسًذ.
ّ شگض دس ٌّگبم ثبص كشدى لفلّبي سهضداس ،سهض لفلّب سا ثِ صثبى ًيبٍسيذ .ثؼضي افشاد عجك ػبدت
ٌّگبم ثبصكشدى لفلّبي سهضداس سهضّب سا ثِ صثبى هيآٍسًذ .ايي كبس هيتَاًذ هخبعشات جذي ثشاي
آىّب دس ثشداؿتِ ثبؿذ .صيشا دس صَستي كِ افشادي دس هحيظ حضَس داؿتِ ثبؿٌذ ،ثِساحتي اص اػذاد
سهض هغلغ گشدد.
ّ شگض دس هكبىّبي ػوَهي ،ثبص ٍ ػبكت ثب ثؼتگبى ،دٍػتبى ٍ ّوكبساى ثِ ثحث ٍ گفتٍگَ
ًپشداصيذ .ثب تَجِ ثِ هتصَس ثَدى دلت ٍ تَجِ غشيجِ ّب ثِ ػخٌبى ؿوبّ ،شگًَِ ثحث ٍ گفتٍگَ دس
ايي هكبىّب ػَالت ججشاى ًبپزيشي خَاّذ داؿت .لزا دس صَست ًيبص ٍ ضشٍست ثحث ثِ گفتٍگَ دس
ايي اهبكي ،حتوبً دس حبل حشكت ٍ آّؼتِ تش صحجت كٌيذ.
ّ شگض ًيبصهٌذيّبي ؿخصي خَد سا ًضد افشاد غيشهغوئي ثبصگَ ًكٌيذ .ثبصگَ كشدى ًيبصّبي ؿخصي
ًضد ديگشاى اسائِ ًمغِ ضؼفي اص ػَي ؿوبػت كِ غشيجِ ّب هيتَاًٌذ اص ايي ًمغِ ضؼف ػَء
اػتفبدُ كشدُ ؿوب سا هذيَى خَد ًوَدُ تب دس هَالغ ًيبص اص ؿوب ثْشُ كـي ًوبيٌذ.

ّ شگض اص اػذاد هـخص هبًٌذ ( ؿوبسُ تلفي،تبسيخ تَلذ ،ؿوبسُ هبؿيي ،ػبل تَلذ ٍ  )...ثِ ػٌَاى سهض
لفلّبي سهضداس خَد اػتفبدُ ًٌوبييذ .هؼوَالً افشاد ثِهٌظَس ػَْلت دس ثِخبعش ػپشدى سهضّب اص
ؿوبسُّبي ؿٌبختِ ؿذُ اػتفبدُ هيكٌٌذ .ايي اهش كوك صيبدي ثِ افشادي هيكٌذ كِ هيخَاٌّذ
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لفلّبي سهضداس سا ثبص كٌٌذ .پيـٌْبد هيؿَد سهض لفلّبي خَد سا ّش اص گبّي تؼَيض ًوبييذ تب
اهٌيت لفلّب ثيؾتش گشدد.
ّ شگض سهض لفلّبي خَد سا دس جبيي يبدداؿت ًكٌيذ .ثؼضي اص افشاد ثِ خبعش ػذم اعويٌبى ثِ
حبفظِ خَد سهضّبي خَد سا يبدداؿت كشدُ ٍ دس جبيي ًگْذاسي هيكٌٌذ .ايي كبس ضشيت اعويٌبى ٍ
حفبظت ؿوب سا ثِؿذت كبّؾ هيدّذ .صيشا هوكي اػت ايي سهض ثش حؼت اتفبق دس اختيبس ديگشاى
لشاس گيشد.

ّ شگض ثِ اهيذ اًجبم هؼبهالت پشػَد ،ػشهبيِ گزاسي دس ثَسع ّبي خبسجي ٍ ؿشكت ّبي التصبدي
ٍ  ، ...پَل خَد سا دس اختيبس حتي صويوي تشيي دٍػت خَد لشاس ًذّيذ .چِ ثؼب هوكي اػت دٍػت
صويوي ؿوب ثِ اؿتجبُ خَد ٍالف ًجَدُ ٍ هغلَة ًيشًگ افشاد ؿيبد ٍ گشٍُ ّبي گلذكَئيؼتي ؿذُ
ثبؿذ.
ّ شگض اص ثِ خبعش ػپشدى ؿوبسُ تلفيّبي ضشٍسي غفلت ًكٌيذّ .وَاسُ ػؼي كٌيذ ؿوبسُ تلفيّبي
ضشٍسي خَد سا هبًٌذ (ؿوبسُ تلفي سٍاثظ ػوَهي ٍصاست اعالػبت ،فَسيتّبي پليؼي ،اٍسطاًغ ،آتؾ
ًـبًي ٍ  )....سا ثِخبعش ػپشدُ تب دس هَالؼي كِ دچبس هـكل ؿذُ يب هَسد ًيبصتبى ؿذ ،ثِ آىّب
دػتشػي داؿتِ ثبؿيذ.
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ّ شگض آهبدگي جؼوبًي خَد سا اص دػت ًذّيذ .كؼت آهبدگي جؼوبًي ػالٍُ ثش ػالهتي ٍ ًـبط،
ؿوب سا دس خغشات احتوبلي يبسي سػبًذُ ٍ دس ثؼضي هَالغ جبى ؿوب سا اص ثؼضي تْذيذات حفظ
هيًوبيذ.
ّ شگض اص هؼبئل ػميذتي غبفل ًـَيذّ .يچگبُ اص استجبط ثب خذاًٍذ غبفل ًـذُ ٍ دس كليِ اهَس اص اٍ
يبسي ثجَئيذ .صيشا صًذگي دًيَي ثؼيبس پشپيچ ٍ خن ٍ هخبعشُ آهيض ثَدُ ٍ تٌْب اٍ هيتَاًذ ؿوب سا دس
ايي ساُ يبسي ًوبيذ.
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