
 با توجه به شیوع بیماری کرونا و تبعاتی که 
برای سالمت بیماران ایجاد کرده، الزم است 
تمام افراد نسبت به برخی نکات هوشیارانه تر 
عمل کنند. در علم پزشکی پیشگیری مقدم 
بر درمان است به ویژه در مورد این ویروس 
کارسازی  راهکار  و  درمان  هنوز  که  جدید 

برای آن پیدا نشده است. 
یکی از پرسش هایی که با توجه به نزدیک شدن 
ایام نوروز برای مردم مطرح شده این است 
که آیا می توانند برای انجام اقدامات زیبایی 
به آرایشگاه ها و مراکز زیبایی مراجعه کنند 
یا نه و احتمال آلوده شدن در این مراکز تا 
چه حد است؟ البته نیازی نیست برای انجام 
کارهای زیبایی و مراجعه به آرایشگاه به دلیل 
شیوع کرونا دچار وحشت شوید اما بهتر است 
هوشیارانه عمل کنید و اقدامات پزشکی را 

جدی بگیرید.

از تجمع بی مورد در آرایشگاه ها و 
مراکز زیبایی خودداری کنید

در حالی که وزارت بهداشت هنوز هیچ قانونی 
برای سالن های زیبایی تعیین نکرده، به شدت 
توصیه می شود مردم از حضور در مکان های 
شلوغ و تماس با افرادی که عالئم بیماری 
را دارند اجتناب کنند. توجه داشته باشید در 
سالن های آرایش و در محل های تجمع افراد 
یا در مشاغلی که سر افراد به هم خیلی نزدیک 
است، مثال در آرایشگاه ها ، دندان پزشکی ها یا 
مراکز لیزر پوست و... این ویروس خیلی راحت 
منتقل می شود. از این رو، توصیه بر این است 
که با توجه به شرایط فعلی و تا زمان ثبات 
شرایط از تجمع بی مورد در این مراکز پرهیز 
شود. نشستن در اتاق انتظار یا در سالن های 
آرایش افراد را در معرض ابتال قرار می دهد. 

انجام دهنده کار و مراجعه کننده به 
آرایشگاه باید ماسک بزنند

کارکنانی که در آرایشگاه کار می کنند باید از نظر 
جسمی سالم باشند و اگر عالئمی از بیماری 
دارند فوری به پزشک مراجعه کنند. ضدعفونی 
خدمت رسانی  از  بعد  و  قبل  دست ها  کردن 
به مشتریان الزامی است. همچنین الزم است 
مدیریت سالن به این مسائل توجه داشته باشد 
و دمای بدن مشتریان خود را قبل از ورود به 
سالن اندازه گیری کند تا اگر فردی 37/5 درجه 
تب دارد یا دچار عالئمی مثل سرفه و عطسه و 

تنگی نفس است وقت مجدد بگیرد.
در صورتی که برای اقدامات آرایشی یا پزشکی 
به مراکز زیبایی مراجعه می کنید، توجه داشته 
باشید هم فرد انجام دهنده کار و هم مراجعه کننده 
هر دو باید هنگام کار از ماسک و دستکش 
استفاده کنند. این بیماری از طریق ذرات هوایی 
و تنفسی و تماس مخاطی منتقل می شود. اگر 
متوجه شدید آرایشگر شما عالئمی از بیماری 
دارد یا دستان خود را نشسته،  فوری از او 
بخواهید به این مسائل رسیدگی کند. داشتن 
ماسک، پوشیدن دستکش و شستن دست ها 

از الزامات است.
تماس با بافت های مخاطی مانند چشم، دهان 
و لثه در دندان پزشکی و...، باعث تسریع انتقال 
بیماری می شود بنابراین تا جای ممکن باید هنگام 

کار از بروز التهاب در مخاط پیشگیری کرد.

وسایل مورد استفاده در آرایشگاه ها 
باید مرتب ضدعفونی شوند

همان طور که اشاره شد، رعایت بهداشت فردی، 
شستن مکرر دست ها با آب و صابون و استفاده از 
ماسک درصورت داشتن عالئم تنفسی از جمله 
سرفه و عطسه حرف اول را در پیشگیری از بیماری  
کرونا می زند. برای اطمینان از عدم انتقال ویروس 
و حفظ سالمت مشتریان و کارکنان، سالن های 
زیبایی باید مرتب در حال ضدعفونی کردن وسایل 
و سطوحی باشند که افراد مختلف با آن در تماس 
هستند. وسایلی مثل قیچی، شانه، انواع گیره ها، 
موچین، پالت رنگ آمیزی و... باید مرتب تمیز شود. 
البته بهتر است افراد وسایل مخصوص و کیف 
اصالح خودشان را به آرایشگاه ببرند تا از وسایل 
شخصی خودشان استفاده شود. این موضوع از 
نظر بهداشتی و پیشگیری از بیماری های پوستی 
از قبیل ابتال به رشک، گال، بیماری های قارچی 
و... در همه ایام سال توصیه می شود. همچنین 
بهتر است برای خشک کردن موهایتان بعد از 
اصالح سر یا رنگ کردن موها از حوله های یکبار 
مصرف استفاده کنید. انجام دهنده کار باید هنگام 
کار با وسایل دستکش به دست داشته باشد و بعد 
از اتمام کار دستکش و ماسکش را داخل نایلون 

بگذارد و درش را ببندد و سپس آن را دور بیندازد.

آیا می توان هنگام همه گیری ویروس کرونا به آرایشگاه ها و مراکز زیبایی مراجعه کرد؟

کرونا و اقدامات زیبایی

چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستند؟
افرادی که توان بدنی پایینی دارند، مثل افراد سالمند یا افرادی که داروهایی برای سرکوب ایمنی می خورند، مثل مبتالیان 
به بیماری های خودایمنی یا افراد مبتال به دیابت یا سیروزهای کبدی پیشرفته بیشتر در معرض ابتال به این بیماری 
هستند و نیاز به مراقبت بیشتری دارند. نقص ایمنی احتمال ابتال به این بیماری را باال می برد و سیر بیماری در این 
افراد سریع تر و عالئم آن شدیدتر خواهد بود. تاکنون در رابطه با تظاهرات پوستی کرونا چیزی اعالم نشده است. 
متاسفانه این بیماری درمان قطعی ندارد و نتیجه نهایی درمان ها به توان و بنیه فرد و شدت ابتال بستگی دارد و اقدامات 
پزشکی در تغییر پیامد موثر نیست. پس درمورد چنین بیماری هایی پیشگیری و رعایت بهداشت مهم تر است. من به 

عنوان متخصص پوست توصیه می کنم کارهای زیبایی را تا زمانی که شرایط فعلی به ثبات برسد، به تعویق بیندازید.

کارهای پیشگیرانه بعد از آرایشگاه
 به هیچ وجه با کفش وارد محیط منزل نشوید. این 
کار حجم زیادی از میکروارگانیسم ها را وارد فضای 

خانه خواهد کرد.
 بالفاصله بعد از رسیدن به منزل ماسک تان را بردارید، 
داخل نایلون بیندازید، درش را ببندید و آن را داخل 

سطل زباله بیندازید.
 دست هایتان را به خوبی با مایع دستشویی مناسب 

بشویید. 
 کیف و تلفن همراه شما می تواند آلوده شده باشد 
بنابراین حتما آنها را با مواد ضدعفونی کننده مناسب 

ضدعفونی کنید.
 چنانچه کار اصالح سر انجام داده اید، بهتر است فوری 

دوش بگیرید و سر و بدنتان را با مواد شوینده بشویید.

توجه داشته باشید در سالن های 
آرایش و در محل های تجمع افراد یا 

در مشاغلی که سر افراد به هم خیلی 
نزدیک است، مثال در آرایشگاه ها ، 

دندان پزشکی ها یا مراکز لیزر پوست 
و... ویروس کرونا خیلی راحت منتقل 

می شود. از این رو، توصیه بر این 
است که با توجه به شرایط فعلی و تا 

زمان ثبات شرایط از تجمع بی مورد در 
این مراکز پرهیز شود. زیرا نشستن 
در اتاق انتظار یا در سالن های آرایش 
افراد را در معرض ابتال قرار می دهد
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مصیبت وارده را به شما و همسر گرامیتان 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از 
درگاه خداوند منان طلب آمرزش و رحمت 
واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت می نماییم.
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