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ویروس کرونای جدید چیست؟

ــن  ــل در چی ــاه قب ــد م ــه چن ــت ک ــروس COVID-19 اس وی
بــرای اولیــن بــار شناســایی  شــد. ایــن ویــروس فــرم جهــش 
ــان  ــت و از زم ــی اس ــرماخوردگی معمول ــروس س ــه ی         وی یافت
انتشــار آن در چیــن، افــراد بســیاری را در جهــان و کشــورمان 
ــی از  ــرگ گروه ــث م ــروس باع ــن وی ــرده اســت.  ای ــا ک مبت

بیمــاران نیــز شــده اســت.

شیوه انتقال ویروس کرونای جدید :

ویــروس از فــرد بیمــار بــه دیگــر افــرادی کــه در تمــاس نزدیک 
ــتند  ــا او هس ــری( ب ــا دو مت ــک )ت ــه ی نزدی ــی فاصل ــا حت ی
انتقــال پیــدا می کنــد. زمانــی کــه فــرد بیمــار ســرفه می کنــد 
ــتقیماً  ــد مس ــده و می توان ــش ش ــروس پخ ــاوی وی ــرات ح قط
بــه افــراد نزدیــک انتقــال یابــد یــا بــر روی ســطوح یــا ســایر 

ــدن افــراد نشســته و در نهایــت وارد ریــه گــردد.  اعضــای ب

ویــروس کرونــای جدیــد از طریــق ورود بــه دهــان، 
ــاس  ــود. تم ــا می ش ــث ابت ــم باع ــی و چش بین
ــا  ــس ی ــق تنف ــروس از طری ــاوی وی ــرات ح ــا قط ب
دســت آلــوده در تمــاس بــا دهــان، بینــی و چشــم 

ــد. ــاری می کن ــاد بیم ــده و ایج ــدن ش وارد ب

بــرای پیشــگیری از آلودگــی الزم اســت کــه پس از 
ــی  ــه خوب ــت ها ب ــطوح، دس ــه س ــا هرگون ــاس ب تم

شســته شــوند.

ــه در  ــطوحی ک ــا س ــاس ب ــید تم ــته باش ــه داش توج
ــتی  ــه درس ــوده و ب ــا ب ــرد مبت ــرفه ی ف ــرض س مع
ضدعفونــی نشــده باشــند، تــا ســاعت ها بعــد 

می توانــد باعــث انتقــال گــردد.



ــتمال  ــه از دس ــا عطس ــرفه ی ــگام س هن
ــی  ــان و بین ــاندن ده ــرای پوش ــز ب تمی
بعــد بافاصلــه  و  خــود اســتفاده کنید 
ــه بیاندازیــد یــا  دســتمال را در ســطل زبال
ــترس  ــتمال در دس ــر دس ــد، اگ ــش بزنی آت
نبــود در قســمت بــاالی آســتین ســرفه یــا 
عطســه کنیــد. همــان طــور کــه در شــکل 
ــود  ــج خ ــا آرن ــت، ب ــده اس ــان داده ش نش

ــانید. ــود را بپوش ــی خ ــان و بین ده

از دســت دادن و روبوســی کــردن بــا 
ــت  ــه عام ــرادی ک ــًا اف ــران، خصوص دیگ
ــه ی یــک  ــل فاصل ــد. حداق ــد بپرهیزی دارن

ــد. ــظ کنی ــران حف ــا دیگ ــر را ب مت

و  آب  بــا  مرتــب  را  خــود  دســت های 
ــه  ــت ثانی ــل بیس ــدت حداق ــه م ــون ب صاب
بشــویید، دقــت کنیــد تمــام دســت و الی 

ــود. ــو ش ــتان شستش انگش

از تمــاس دســت خــود بــا صــورت، دهــان، 
بینــی و چشــم جلوگیــری کنیــد.

ــم و نشــانه هــای ســرماخوردگی  اگــر عائ
ــد از ماســک اســتفاده کنیــد.  داری

تــا جایــی کــه امــکان دارد مراقــب رژیــم 
غذایــی خــود باشــید . 

ــده در  ــر ش ــم ذک ــروز عائ ــورت ب در ص
ــز  ــن مرک ــک تری ــه نزدی ــور، ب ــن بروش ای
بهداشــتی درمانــی یــا تیــم امــداد رســانی 

ــد. ــه کنی ــیار مراجع س

اقدامات پیشگیرانه از ابتا به ویروس کرونای جدید:



در چه شرایطی بیشتر در معرض خطر هستید:
اگــر شــما مصرف کننــده ی هــر نــوع مــاده ی مخــدر ) همچــون 
ــتید،  ــه( هس ــد شیش ــرک )مانن ــا مح ــن( ی ــا هرویی ــاک ی تری
ــاالً در  ــت و احتم ــر هس ــما ضعیف ت ــدن ش ــی ب ــتم ایمن سیس
برابــر ایــن ویــروس آســیب پذیر تر هســتید. آســیب پذیری 

ــر: ــد، اگ ــش می یاب ــر افزای ــرایط زی ــما در ش ش
در گرم خانه ها و شلتر سکونت دارید. 	
ــک محــل  	 ــادی در ی ــراد زی ــا اف ــای مصــرف ب در پاتوق ه

تجمــع داریــد.
وســایل مصــرف و تزریــق ماننــد پیــپ و ســرنگ را  	

می کنیــد. اســتفاده  اشــتراکی 
شــما  	 اچ آی وی  مثــل  همــراه  ویروســی  عفونت هــای 

ــد. ــت باش مثب

آیا همه افراد مبتا عامت دارند؟
متاســفانه ویــروس می توانــد تــا دو هفتــه در بــدن فــرد 
ــن  ــی در همی ــت وجــود داشــته  باشــد، ول ــدون عام ــا ب مبت
ــط  ــس فق ــز دارد. پ ــران را نی ــه دیگ ــال ب ــت انتق ــال قابلی ح
ــد  ــه می کنن ــا عطس ــرفه ی ــه س ــانی ک ــر کس ــد در براب نبای
احتیــاط  کنیــم. همــه  برابــر  در  بایــد   مراقــب  باشــیم، 

ــا  	 ــی ت ــلوغ و تجمع ــن ش ــات و اماک ــور در تجمع از حض
ــم. ــز کنی ــکان دارد پرهی ــه ام ــی ک جای

ــن  	 ــایر اماک ــا س ــرف ی ــوق مص ــور در پات ــورت حض در ص
ــه را  ــا حــد امــکان، دســت کــم یــک و نیــم متــر فاصل ت

ــم. حفــظ کنی
ــه  	 ــم ک ــاب کنی ــی را انتخ ــم پاتوق های ــعی کنی س

امکانــات شستشــو و دستشــویی در اطــراف آنهــا 
وجــود داشــته باشــند.

ســیگار خــود را بــه کســی قــرض  ندهیــم و از کســی هــم  	
قــرض  نگیریــم.

برای پیشگیری و کاهش انتقال ویروس چه باید بکنیم؟



پیــپ خــود را بــه کســی قــرض  ندهیــم و از کســی قــرض  	
 نگیریــم. مصــرف مشــترک پایــپ عــاوه بــر خطــر انتقــال 
ویــروس عامــل ایــدز و هپاتیت هــا در حــال حاضــر 
می توانــد ویــروس کرونــای جدیــد را نیــز بــه شــما 

انتقال دهــد.
ــل  	 ــون )حداق ــا آب و صاب ــب ب ــود را مرت ــت های خ دس

ــوص  ــای مخص ــا از محلول ه ــوییم ی ــه( بش ــت ثانی بیس
ــول مناســب  ــر محل ــتفاده کنیم، اگ ــی دســت اس ضدعفون
ــه توســط  ــی ک ــای الکل ــود اســتفاده از پده در دســت نب
ــه ی  ــود گزین ــع می ش ــیار توزی ــان س ــای امداد رس تیم ه

مناســبی به نظــر می رســد.

در شرایط زیر از ماسک های تنفسی استفاده کنیم: 	

ــان و  	 ــا ده ــود ب ــت خ ــاس دس ــی از تم ــن عموم در اماک
بینــی خــود جلوگیری کنیــم.

ــم و روبوســی  	 ــچ جــا دســت ندهی ــچ کــس در هی ــا هی ب
نکنیــم )ایــن توصیــه شــامل همــه  حتــی اعضــای خانــواده 
ــر  ــه ظاه ــراد ب ــا اف ــط ب ــه فق ــه اینک ــود، ن ــز می ش نی

ــم(. ــی نکنی ــم و روبوس ــت ندهی ــکوک دس مش
ــادی از  	 ــای زی ــیم. توصیه ه ــود باش ــه ی خ ــب تغذی مراق

مصــرف ســیر تــا انــواع ویتامین هــا را می شــنویم، تــا بحال 
اگرچــه شــواهدی در دســت نیســت ولــی از قبــل می دانیم 
تغذیــه  ی خــوب، خــواب مناســب و ورزش متناســب  
سیســتم ایمنــی بــدن را قوی تــر می کنــد، بــرای ایــن کار:

بعــد از خــروج از توالــت، بعــد از عطســه، ســرفه یــا  	
فین کــردن و قبــل از غذا خــوردن و در هنــگام تمــاس 
بــا حیوانــات، دســت های خــود را بــه خوبــی بشــوییم.

ــار  	 ــال بیم ــه احتم ــرادی ک ــا اف ــه ب در مواجه
ــد. ــودن را دارن ب

اگر خودمان عائم ابتا را داشتیم. 	

از مصــرف غــذای خــام نظیــر گوشــت نیــم پــز و یــا  	
ــم. ــودداری کنی ــتوریزه خ ــیر غیر پاس ش

ــی  	 ــبزیجات ضدعفون ــوه و س ــن از می ــد ممک ــا ح ت
ــم. ــتفاده کنی ــازه اس ــده و ت ش

تــا حــد ممکــن از مصــرف ســیگار و خصوصــاً قلیــان  	
پرهیــز کنیــم.



ــا  ــود ی ــی در خ ــه عائم ــاهده ی چ ــورت مش درص
ــم؟ ــه کنی ــتی مراجع ــز بهداش ــه مراک ــتانمان ب دوس
در شــرایط زیــر حتمــاً بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی مراجعــه 
ــا زدن  ــا  ب ــم ت ــاش می کنی ــه ت ــان مراجع ــا زم ــم، ت می کنی
ماســک و یــا پوشــش ســرفه ی خــود دیگــران را مبتــا نکنیــم 

یــا خودمــان مبتــا نشــویم.
تب یا 	
سرفه ی خشک یا، 	
لرز یا، 	
تنگی نفس 	

ــه تنگی نفــس نشــانه ی  ــا هرگون ــا هــر ســرفه ای ی آی
ابتــا بــه ویــروس COVID-19 اســت؟

ــابه  ــی مش ــز عائم ــر نی ــای دیگ ــیاری از بیماری ه ــر، بس خی
ــًا  ــی، خصوص ــر عامت ــی ه ــرایط کنون ــی در ش ــد ول دارن

ــم. ــدی بگیری ــد ج ــس  را بای ــی نف تنگ

تب، سرفه ی خشک و تنگی نفس،
ســه عامتــی هســتند کــه در 
ــی و  ــه بررس ــاز ب ــروز، نی ــورت ب ص

پیگیــری دارنــد.
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