
 کرونا ویروس:
شود. کارشناسان ویروسی است که معموالً از حیوان به انسان منتقل می

 .باشند ویروس این توانندمیزبانها میبر این باورند که خفاش

 بیشتر موارد ابتال به این ویروس در چین بوده است 

 عالئم ویروس کرونا چیست؟

فس ن یمانند تب، سرفه، تنگ ی، عبارت است از: عالئم تنفس اصلیعالئم 

ی سازمان بهداشت جهانی، ممکن است گفته طبق و.یو مشکالت تنفس

 روز پس از مواجهه با آن در فرد ظاهر شود 14تا  2

 
 شود؟یکرونا چگونه منتشر م روسیو
ی هوا به صورت عطسه و سرفه، تماس نزدیک مثالً دست دادن واسطهبه

تواند توسط لمس شیء یا سطحی این ویروس می .شودمنتقل و منتشر می

س و سپمانند دستگیره درب ،دکمه آسانسور و....که ویروس روی آن است 

ها نیز انتقال پیدا ها قبل از شستن دستلمس کردن دهان، بینی یا چشم

ا منتقل ربعضی از افراد مبتال میتوانند بدون عالمت باشند و بیماری کند. 

 کنند. 

 سبب مرگ بشود؟ تواندیکرونا م روسیو ایآ
سندرم  پهلو،نهیسبب س تواندیم دتریکرونا در موارد شد روسیو عفونت

که به  ی.تاکنون کسان مرگ شود. یو حت یویکل یینارسا ،یحاد تنفس

 یماریاند، مبتال به بجان خود را از دست داده روسیو نیابتال به ا لیدل

 نیبه ا زین ید کادر پزشکاز افرا یتعداد نیاند. البته در چبوده یا نهیزم

 اند.مبتال شده روسیو

 
 م؟یکن یریشگیکرونا پ روسیاز ابتال به و چگونه
 واده خان نیمحافظت از افراد در برابر ا یبرا یتاکنون، واکسن

 یساخته نشده است. سازمان بهداشت جهان هاروسیاز و

 :کندیم هیتوص

 یهایماریکه عالئم ب یبا هر کس کیاز تماس نزد دیافراد با 

 و عطسه را دارد اجتناب کنند. سرفهمانند  یتنفس

 دیکن یرا ضدعفون تانیهادست 

 یخود برا یهاهیتوص ستیدر ل یبهداشت جهان سازمان 

از ماسک  یاسم یروسیمراقبت در برابر ابتال به عفونت و

 نیها در صدر اصورت نبرده است، اما شستن مکرر دست

 یهاکنندهیشده است از ضدعفون هیقرار دارد. توص ستیل

 .دیالکل استفاده کن یهیدست بر پا

 ثانیه بعد از  02به مدت  ها با آب و صابون دست شستن

 است یکافلمس سطوح 

 یعنیها کردن دست زیتم یروزانه برا یحل سادهراه همان 

 یها کافکردن دست یضدعفون یشستشو با آب و صابون برا

 .دیو کامل انجام ده یشستشو را به درست دیاست، البته با

 و سرفه کردن هم آداب دارد عطسه 

 د،یکنیعطسه و سرفه م یوقت کنندیم هیتوص پزشکان 

 کیبا  ایخود را با داخل آرنجتان  ینیدهان و ب یجلو

ها ستدو  دیندازیاما بعداً آن را فوراً دور ب د،یریدستمال بگ

 یافک د،یندازیلباستان را دور ب ستیالزم ن. البته دییرا بشو

 .دییها را به طور مرتب بشواست آن

  در صورت داشتن عالئم تنفسی )سرفه،آبریزش بینی

،عطسه،تب(برای جلوگیری از انتقال ویروس از ماسک 

استفاده کنید.درصورت مرطوب شدن ماسک بایستی به طور بهداشتی 

 دفع گردد.

 حداقل  کنندیکه سرفه و عطسه م یاز افراد دیکن یدور ماریافراد ب از(

که تب دارد و  یبا هر کس کیاز تماس نزد.دیریمتر( فاصله بگ کی

تماس  ماریافراد ب ایبا فرد  دی. اگر مجبوردیکن یخوددار کندیسرفه م

 .دینک تیرا دو چندان رعا یبهداشت یمراقبت یهاهیتوص د،یداشته باش

 از وهر چه زودتر به پزشک مراجعه  دیتب دار دیکنیاحساس م اگر

را  گرانیتا د دیکن زیپره ین عمومکاامحضوردرو  گرانیتماس با د

اها گذشته به کج یروزها یط دییو ضمناً به پزشکتان بگو دیمبتال نکن

 .دیاسفر کرده

  در پیشگیری از عفونتهای تنفسی حفظ آمادگی بدنی با ورزش کردن

 کمک کننده است.

 دیکن یخوددار واناتیتماس با ح از. 

 دیرا کامالً پخته مصرف کن یوانیح محصوالت 

 دل  ای زهیرپاستوریغ ریش پز،می. مصرف گوشت ندیرا کامالً بپز گوشت

شده خطرناک است چون ممکن  هیمعتبر ته ریغ ییکه از جا یو جگر

 باشند. روسیمحصوالت آلوده به و نیاست ا

  م؟یکرونا مبتال نشو یماریگونه به بچ

 :دیکن تیمو رعاپروتکل را موبه نیا عزیز مردم 
 کایمتحده آمر االتیا انسانی خدمات و بهداشت وزارت () HHS

اماده کرده )COVID-91 (مشکل کرونا ) یکامل برا یدستورالعمل

 قرار داده یو در ادارات و اماکن عموم

. دیصورت خود نزن وقت دست خود را به چیو ه یطیشرا چیتحت ه -1

 (دیلمس نکن یطیشرا چیو دهان خود را تحت ه ینی)چشم، ب

( با آب و صابون کباریت ساع 1را به صورت مرتب )هر  تانیدست ها -2

 60 نیدرصد )ب 60 یکننده با الکل باال یضدعفون ای( هیثان 20)حداقل 

 .دییدرصد( بشو 95تا 

 .دینرو رونیه جز مواقع اجبار از خانه بب -3

 .دیکن زیپره گرانیبا د یروبوس واز دست دادن  -4



که  ی. )به خصوص افراددیکن تیرا رعا گرانیبا د یمتر 1فاصله  -5

 تب دارند( ایاز جمله سرفه یی هانشانه

)flexed-) دهیآرنج خم ایعطسه کردن،  ایدر صورت سرفه   -6

)) elbowای( دین بگذاراده یو آرنج را جلو دیدست خود را خم کن 

( را در مقابل دیندازیبه سطل آشغال بسته م عای)که سر یدستمال کاغذ

 .دین قرار دههاد

از  نده،یبه مواد شو یدر صورت خارج شدن از خانه و عدم دسترس -7

درصد(  95تا  60 نیدرصد )ب 60 یکننده با الکل باال یمحلول ضدعفون

 .دیاستفاده کن

 دیخود خارج نکن بیهمراه خود را در خارج از خانه از ج یگوش -8

 (یاضطرار طی)مگر در شرا

 یاتیح اریبس اریدر هنگام بازگشت به خانه بس ریاقدامات ز -9

 شود: تیگام به گام و با دقت رعا دیو با باشدیم

  ایو بدون برخورد  زیچ چیاز ورود به خانه بدون دست زدن به هبعد 

رفته و دست خود را  به طور  ییبه دستشو مایمستق ،یینشستن در جا

در صورت باز نبودن  د،یرا از قبل باز بگذار یی. )در دستشودییکامل بشو

دستمال را به سطل  عایو سر دیدرب را بازکن یدر، با دستمال کاغذ

 رهیکار، دستگ انیو بعد از پا دیندازیب(   closed bin (  بسته  لآشغا

 دیکن یرا ضدعفون

 و سپس با محلول  یتلفن همراه خود را ابتدا با دستمال مرطوب الکل

 یکرده و رو یدرصد به طور کامل ضدعفون 60 یالکل باال یضدعفون

. )در صورت استفاده از قاب محافظ، قاب محافظ را دیدستمال بگذار

 یو قاب محافظ را به طور کامل ضدعفون یگوش یخارج کرده و هردو

 (دیکن

 یبه دور از لباسها یو در مکان بیرون آورده خود را  رونیب یهالباس 

 . دیکن زانیخانه آو لیوسا گریمنزل و د

 دییرفته و دست خود را به طور کامل بشو ییبه دستشو امجدد. 

 دیلباس منزل خود را بپوش دیتوانیمرحله م نیدر ا. 

 و به شرط دست نزدن به  باشدیخانه شما امن م طیمح اکنون

 .دیهمراه خود استفاده کن یاز گوش دیتوانیصورتتان، م

غذا، قبل از  هیو بعد از ته نیدست خود را قبل، در ح -10

 .دییخوردن غذا و بعد از استفاده از توالت بشو

ساعت روز و در  چیو در ه یطیشرا چیتحت ه دینکن فراموش

 .دیو دهان( دست نزن ینیبه صورت خود )چشم، ب یمکان چیه

)touch -highکار ) تمام سطوح پرتماس خانه و محل -11

) surfacesاز جمله: دییبشو زکنندهیتم یرا هرروز با اسپر .

حمام و توالت، تلفنها،  لیکار، وسا زیم ،یزیروم شخوان،یپ

 درها(. یهارهیکنار تخت، دستگ زیتبلت و م بورد،یک

نکردن  تیمهم هستند و رعا اریبس اتیجزئ دکنی دقت ✅

 یامنجر به لطمه تواندیکوچک، م اتیاز جزئ یکی یحت

 شود. انتانیخودتان و اطراف یبرا ریناپذجبران

و از عمل کردن  دیپروتکل عمل کن نای به فقط و فقط لطفا ❌

 .دیکن زیبه دستورات متفرقه پره

 شود؟یکرونا چگونه درمان م روسیبه و عفونت
وجود  یانسان یکرونا روسیعفونت به و یبرا یخاص درمان

 یافراد خود به خود درمان خواهند شد. اما برا شتریندارد و ب

 :دیانجام ده دیتوانیم یعالئم اقدامات نیتسک

 نی)به کودکان آسپر دیضد تب و درد مصرف کن ی. دارو 

 (دینده

  گلودرد و سرفه  نیتسک یدوش آب گرم برا ایاز دستگاه بخور

 .دیاستفاده کن

  دیاستراحت کن ادیو ز دیبنوش ادیز عاتیما. 
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