
 :بیماری ویروسی کرونا 

ندستهیعفونیها،ویروس(CoviD-19)هاکروناویروس

د.نکنهاودستگاهتنفسیرادرگیرمیکهگلو،سینوس

ویروسها وسیعیاین طیف از ویروسها ترینسادهاز

پیچیده(سرماخوردگیمعمولی) و حاضر)ترین درحال

کرونا را(بیماری شودشامل شهردرگیرمی اولین .

جدیدکرونایماریب باششهر ووهان چینی .دمی

هاییتراینویروسدرگذشتهنیزدربیماریسادهلشک

اما بود شده مشاهده آنفوالنزا، نوعی و سارس مانند

حالت به را دنیا اینروزها بیماریمرگباریکه عامل

آوردهاست،جدیدتریننوعویروسکرونااست.دراضطرار

اند.شته،منشاءحیوانیداشتههایگذتمامکروناویروس

بهطورمثالمنشاءبیماریمرس،شتروبیماریسارس

 است.نیزازخفاشبهگربهوازگربهبهانسانرسیده

چین ووهان شهر دریایی بازار از کرونا ویروسجدید

ممکناستمحصوالتدریاییاینبازارکهمنتقلشده

مثلمرغ،خفاش،ایمانندنهنگسفیدیاحیواناتزنده

رسد،منشاءخرگوشومارکهدراینبازاربهفروشمی

.اینبیماریباشند

 :های بیماری کرونا الئم و نشانهع

تببرایمدتیطوالنی، گلودردشدید، آبریزشبینی،

مهم نفساز تنگی و کروناسردرد بیماری ترینعالئم

تنفسی، مشکالت دارای که افرادی و کودکان است.

انواع دلیل به ایمنی سیستم ضعف قلبی، بیماری

وبیماریسرطان بیشتردرها هاینقصایمنیهستند،

 .معرضابتالبهکروناویروسقراردارند

شبیهبهسرماخوردگیعالئماینبیماری،مواردخفیف،در

شود؛بهاشتباه،آنفوالنزاتشخیصدادهمییاستوگاه

هایسرفهوهشدروزبیشترشدتبیماریپسازچنداما

شود.شدید،تبباالودردوضعفبدنبهآناضافهمی

هاودستگاهتنفسیفرددرمواردحاداینویروسکلیه

وباعثبروزمشکالتجدیبرایبیمارهدومنرادرگیر

.شودمی

:بیماری انتقال هایراه

در که است تنفسی ویروس یک جدید ویروس کرونا

 طریق از آلوده شخص با تماس طریقاز اول درجه

 .دشو می منتقل ( عطسه یا سرفه) تنفسی راتقط

 نشده شناسایی ویروس این برای حیوانی منشاء هنوز

 تماس از که است خوبی ایدههمیشه حال، این با است

اجتنابشود.خانگی حیوانات با

 :خطر معرض در ههایگرو

 باردار زنان -1

 مندسال افراد -2

 ایمنی سیستم ضعف و سرطان به مبتال افراد -3

 تنفسی وعروقیقلبی یهایبیماردیابت، به مبتالیان -4

 مزمن

 

 یماری کرونا مبتال نشویم!ببه  چگونه
این بیماری ری از در حال حاضر هیچ واکسنی برای جلوگی

 وجود ندارد.

 در مهمبیماریاین مسئله، بهترین ابتال از پیشگیری

ویروس در و برابر،پیشگیریبوده اولینخطدفاعدر

.دباشهامییحدستوشویصحشستویروسکرونا
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3 



کرونا، -1 به ابتال از جلوگیری در قدم اولین

وشویمرتبواصولیدستوصورتوپرهیزازشست

دست با قبللمسصورت است. آلوده ازهای بعد و

خوردنغذا،قبلوبعدازحضوردراماکنعمومی،در

هایخودرادستمحیطکاروتحصیل،الزماستمکرر

وبا آب صابون مدت آب20به اگر بشویید؛ ثانیه

و دسترسنیستصابون در راحتی عفونیبه ضد از ،

کنندههایحاویالکلاستفادهکنید.

و خمیده بصورت را خودآرنج سرفه یا و عطسه هنگام  -2
 سپس و بگیرید خوددهان جلوی را پارچه بافت یک یا

 خود دستان وانداخته بسته در سطل یک درون را پارچه
. بشویید تمیز صابون و آب با را
وازماسکاستفادهکنیددرتجمعاتانبوهحتماً -3

ازروبوسیودستدادنبادیگرانبپرهیزید.

بامکرر تماس معرضدر که را اشیاییو سطوح -4

یایاسپر از استفادهبا ار)اههدستگیر (هستند تهادس

برای)کننده یضدعفونموادبه آغشته های پارچه

70 الکل حساس سطوح برای و سوایتکمقاوم سطوح

.کنید ضدعفونی و تمیز مکرر بصورت)درجه

5-  لمسوسایلووسایلدر نقلعمومیاز حملو

.ودستانخودرابشوییدسطوحعمومیبپرهیزید

بپرهیزید.ازلمسچشموصورتخودحدالمقدور -6

خصوصب افراد سایر وخود بین متر 1 فاصله حداقل -7

 را دارند تب یاو کنندمی سرفه یا و عطسه که افرادی
 .کنید حفظ

ندارد شستشو امکان که خام غذایی مواد مصرف از -8

 دستان پخته و خام غذای سازی آماده بیندر  .شود اجتناب

 .بشوییدرا خود

و  کرونا با بیماری یاینآش

 راههای پیشگیری آن
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