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 کارد ردمانروح بلند جانفشاانن 
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 دکتر زایکی ژنگ ، دکتر کی هو ، دکتر کیانگ ونگ، دکتر ونگ ژو 

 به سرپرستی دکتر ونگ ژو 

 

 

خانم دکتر بیتا  ، ریرحمانپوآقای دکتر ایوب ، آقای دکتر امید خانی،  جناب آقای احمد علیزاده

آقای دکتر  ، سرکار خانم دریا قمری، آقای دکتر دانا شریفی، آقای دکتر توفیق محدث، بزرگمهر

، آقای دکتر ساعد حسینی،  خانم دکتر سارا دانایی، آقای دکتر رسول سعیدی، رسول آزادی

کتر  ی دآقا ، اریآقای دکتر شروین افتخ،  خانم دکتر سمیه سعیدیان، دکتر سروش صمدی آقای

آقای  ، آقای دکتر محسون آزاد ، خانم دکتر فاطمه اخوان، خانم دکتر شیرین عمادی، شفیع زرزا

آقای دکتر میالد ، آقای دکتر مصطفی طالبی،  خانم دکتر مریم پورعباس، دکتر محمد بابایی

آقای دکتر  ،  آقای دکتر کسرا مرادی، آقای دکتر نوید نوذری، ناصح امینی آقای دکتر، محمدی

 مرادی جناب آقای کیوان علی ، وشا حسینیک

 

 

آقای دکتر  ، آقای دکتر میالد محمدی،  آقای دکتر مصطفی طالبی، آقای دکتر ساعد حسینی

 ناصح امینی 

 

 

 جناب آقای فواد محمدیو  آقای دکتر دانیال خضری 

 

 د علمی آموزشی طبیاد یابن

 

 دکتر میالد محمدی
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  ،  ایلوان یپنس دانشگاه  ، دانشگاه  ارشد  محقق.  های مار یب  از  یر یگش ی پ و  های ماری ب کنترل  مرکز (  ۲ سطح)  ارشد  پزشک 

 ۲۰۰۶  تا  ۲۰۰۵

 ۲۰۰۳ سال   در Wuhan  یمردم دولت   توسط  " درخشان   استعداد ۲۱۳  پروژه  " توسط  یگذار ه یسرما

 ۲۰۱۵ سال   در نی چ  ستیکمون  ی شهردار ته ی کم توسط  " Huanghe استعداد   برنامه " توسط  یگذار ه یسرما

 Wuhan  دانشگاه و  Huazhong دانشگاه  ی تکنولوژ و  علوم  دانشگاه   تمام  ستادا

 ی جنس  راه از   منقله ی ها یماریب و  دز ی ا کنترل   و ی ری گش یپ  یبرا  نیچ  انجمن  س یرئ

 ن یچ  یپزشک  یکارهم  سازمان کل   ر یدب  و  سیرئب ی نا ن،یچ   یهوب از  یر یشگ یپ  یپزشک انجمن  یی اجرا ر یمد

 دز یا  درمان و  ی ریگ ش یپ انجمن  س یرئ

   ی روسی و یهای ماریب  ی نیچ  مجله   و ی ری گش یپ  طب ینی چ  مجله ،  هیر یتحر  رهیمدات یه  عضو

 ی رس م یهای ماریب  کنترل  و  ی ولوژیدم ی اپ  در ی غن  تجربه

  ون یس یکم  ، تس ی گ  ندا ی مل و  ل ی ب اد یبن  ،(  متحده االت یا)   بهداشت یمل موسسه  توسط   که ی قاتیتحق  یهاپروژه  یاصل  محقق

 . استشده  ی گذاره یسرما ی هوب بهداشت  ون یس یکم   و  ، ن یچ  یمل بهداشت 

 ی هوب استان   شرفتی پ  یآورفن   و ی علم  زهیجا  ۴  برنده

 (  SCI / SSCI مجالت  در  مورد  ۲۰ از   شیب )   یدانشگاه  یملع  مقاله ۵۰ از   شیب  به  مربوط/  اول   مولف
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 پیشگفتار

 دیباچه

 فصل اول

 بدهند؟  تنفسی دستگاه عفونت توانندمی هاروس یو از کیکدام

 هستند؟  شایع تنفسی دستگاه با مرتبط یهاروس یو از کیکدام

 هستند؟  ییهاروس یچه و (corona viruses)کرونا  یهاروسیو

 کرونا به چه صورتی است؟ هاییروس و شکل و ساختار

 ؟شوندی م بندییمه تقسویروس ها چگوناکرون

 هستند؟  یروسکروناو ناقل وحشی حیوانات از یککدام

 ؟ یابند یکرونا چگونه از حیوان به انسان انتقال م هاییروسو

 آورد؟ می  دوام متفاوت هاییطمح در حد چه تا یروسکروناو

 است؟ یچقدر خطرناک و مسر  ((nCOV-2019 ویروس کرونای جدید

 ؟ شودی م  ایجاد ایمنی ۲۰۱۹ جدید یروسکروناو به نسبت آیا

SARS  چیست؟  شدید تنفسی حاد یا سندروم 

 MERS  چیست؟  میانهورخا تنفسی یا سندروم 

 شده است؟  اپیدمی سبب چرا چیست و جدید کروناویروس

 فصل دوم

 چیست؟ جامعه از اکتسابی پنومونی

 چیست؟  جامعه  از اکتسابی پنومونی برای تشخیصی یارهایمع

 شوند؟ی م جامعه  از اکتسابی پنومونی سبب ها پاتوژن کدام

 چیست؟ جامعه از اکتسابی پنومونی انتقال شیوه

 چیست؟ جامعه از اکتسابی پنومونی انتقال برای خطر عوامل
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 کرد؟  پیشگیری جامعه از اکتسابی پنومونی از انتویم چگونه

 هستند؟  nCOV -2019 مستعد کسانی چه

 چیست؟ COVID-2019 اپیدمیولوژیک خصوصیات

 چیست؟ COVID-2019 انتقال یهاراه 

 چیست؟ تنفسی قطرات طریق از التقان

 چیست؟   هوایی راه از انتقال

 چیست؟ تماسی انتقال

معناست؟ چه به نزدیک تماس  

 باشند؟  پزشکی نظر تحت قرنطینه در زور ۱۴ مدت به باید نزدیک تماس دارای افراد چرا

 ومفصل س

 ؟ شوندی میی زهایچ شامل چه  COVID-19بالینی   عالئم

 دارید؟  COVID-19ی آزمایشگاهی برای هاتستآیا اطالعاتی درباره 

 ؟شوندی م یی زهایچشامل چه  COVID-19( Chest CTی تصویر قفسه سینه )هایگژیو

 بالینی تشخیص دهیم؟  صورتبهرا  COVID-19چگونه موارد 

 تشخیص نماییم؟  دیتائرا  COVID-19چگونه موارد 

 را تشخیص دهیم؟  COVID-19چگونه موارد شدید 

 و سایر پنومونی ها وجود دارد؟  COVID-19چه تفاوتی میان 

 ( افراد در تماس نزدیک با بیماران چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ CDC) هایماریبطبق اطالعیه مرکز کنترل 

 انجام دهم ؟ چه اقدامی باید  شده باشم COVID-19اگر احتماالً دچار عفونت با 

 چگونه یک مرکز درمانی را برای معالجه انتخاب کنیم؟! 

 به هنگام انتقال یک بیمار چه مواردی باید انجام شوند؟ 

 وجود دارد؟  COVID-19یا واکسنی علیه  داروآیا 

 را درمان کنیم؟  COVID-19چگونه 

 معیارهای بالینی برای ترخیص بیماران قرنطینه شده چیست؟ 

 فصل چهار 
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 ونت تنفسی در بهار و زمستان جلوگیری کنیم؟ عف به از ابتالچگونه 

 ؟شوندیم ریگهمه هاروسیاز و یناش یچرا آنفوالنزا

 دورنگه داشت؟   جدید  روسیخود را از و توانیچگونه م

 ند؟ وس کوچکی ممانعت کاز ورود چنین ویر تواندی مآیا ماسک 

 ی مختلف چیست؟کاربردهای مختلف با هاماسک یهایژگیو

 ست؟یچ N95 ماسکو  KN95 ماسک نیتفاوت ب

 م؟ یچگونه ماسک را انتخاب کن 

 نحوه استفاده از ماسک چگونه است؟ ذاشت و برداشت؟ چگونه ماسک را گ

 از آن استفاده مجدد کرد؟   ای مداوم استفاده طوربه N95 ماسک تنفسی از توانی م ایآ کرد؟ ضیماسک را تعو دیبا بارکوقت یچند  معموالً

 حفظ کرد؟ شودی مه از باالی ماسک خارج از بخاری کی عینک را هاشهیش توانیمچگونه 

 های خاص باید چگونه باشد؟ یت جمعدر نحوه انتخاب ماسک مناسب 

 اهمیت دارد؟  یتنفس هاییماریچرا شستن دست در جلوگیری از ب

 ی بشوریم؟ درست بهرا  هادستچگونه 

 ؟   هستند چه روزمره یزندگ در دست بهداشت مهم زمان های

 را تمیز کرد؟ هادست توانیمدر صورت عدم وجود آب تمیز چگونه 

 کند؟ قابل کروناویروس عمل میشستن دست با صابون و آب پاکیزه در م ای

 را کم کند؟  COVID-19تواند عفونت درصد می  ۷۵الکل 

 در منزل مراقبت کنیم؟  COVID-19مبتال به چطوری از بیماران 

 الزم است؟ گیانخبا عالئم خفیف قرنطینه  شکوککیس های م یبرا

 کرد؟  را فراهم  مشکوک افراد  خانگی برای قرنطینه شرایط توانی م چگونه

 کرد؟  باید چه COVID-19 با بیمار نزدیک  تماس در صورت

 کنیم؟  کنترل را بیمارستانی عفونت چگونه

 ؟ پوشندی م  در هنگام مشاوره لباس محافظ تب کلینیک  پزشکی  کادر چرا

 است؟  یازدر مؤسسات بهداشتی موردن  شخصی  محافظ چه تجهیزات
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 چیست؟  COVID- 19شیوع برای زمان  شدهیه توص زندگی شیوه

 کرد؟  ورزش COVID-19 شیوع حین در توانی م چگونه

 ؟ گذاردیمی الکلی بر سیستم ایمنی شما اثر های دن ینوشسیگار و  چگونه

 جدید بشویم؟  روسیکروناومانع از ایجاد عفونت با  مانیهاخانهچگونه در 

 را تهویه کنیم؟  مانیهااتاقچگونه 

 حین سفر کردن جلوگیری کنیم؟  ۲۰۱۹ دیجد روسیکروناو لهیوسبهچگونه از عفونت 

 ی کند؟ریگش یپ COVID-19از  تواندی مکدام گیاهان معمولی چینی 

 آماده شویم؟  COVID-19ذهنی در زمان طغیان و شیوع  ازلحاظچگونه 

 مفصل پنج

 کرد؟ جلوگیری کشاورزی بازارهای در nCoV-2019 انتقال از توانیچگونه م

 کرد؟ جلوگیری تئاترها و سینماهادر   nCoV-2019 انتقال از توانیم چگونه

 کرد؟ جلوگیری  nCoV-2019 انتقال از عمومیونقل حمل وسایل با مسافرت هنگام در توانیم چگونه

 کرد؟ جلوگیری کار محل در nCoV-2019 انتقال از توانیم چگونه

 کرد؟ جلوگیری آسانسور در nCoV-2019 انتقال از توانیم چگونه

 کرد؟ جلوگیری مرطوب بازارهای در  nCoV-2019 سرایت از توانیم چگونه

 کرد؟ جلوگیری هامارستان یب  در nCoV-2019انتقال  از توانیم چگونه

 کرد؟ جلوگیریها دانشگاه  وها دانشکده  در nCoV-2019انتقال  از توانیم چگونه

 کرد؟  پیشگیریها مهدکودک  همچنین ومتوسطه  ابتدایی، مدارس در  nCoV-2019از  ناشی یهاعفونت از توانیم چگونه

 کنند؟  اجتناب آموزشی یهاط یمح در nCoV-2019از  ناشی عفونت از تواندیم چگونهآموزان  نشاد

 کنند؟  دوری خود  زندگی محل در nCoV-2019از  ناشی عفونت از تواندیم چگونه آموزان دانش

 کرد؟ جلوگیری nCoV-2019از  ناشی یهاعفونت از سالمندان زا مراقبت نهیدرزم توانیم چگونه

 کنیم؟ جلوگیری های غذاخور در nCoV-2019از  ناشی عفونت از چگونه

 مفصل شش

 هستند؟  ییهایماریب چه ی،رسانیآگاه و قرنطینه مستلزم واگیردار یهایماریب

 است؟ شده گرفته نظر در نیز A دسته برای کنترلی اقدامات کهی درحال است، شدهیبندطبقه واگیردار یهای ماریب B دسته در COVID-19 چرا 
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 چیست؟ "ناقل ابر"

 چیست؟ عالئم بدون عفونت

 چیست؟ پزشکی مراقبت برای قرنطینه

 کنیم؟  منتقل هستند، حاد شرایط در که را عفونتمبتالبه  بیماران چگونه

 پیوست: فرم خودارزیابی برای مشاهدات بالینی در خانه

  ضمیمه

 ( (۲۰۱۹COVID-19خالصه وضعیت بیماری کوروناویروس
  هــش زمین ـ پی

 روس ــار وی ـا و انتشـمنش

 ده ــاالت متحــوضعیت در ای 

اریزایی ــ شدت بیم

ک ـی ریسـ ابــارزی

اقی ممکن است بیفتد ؟ـفتچه ا

   (CDC)مرکز مبارزه با بیماریها واکنش

 CDC یها  اهم واکنش

 CDC یه هـــاتوصی

COVID-19 ؟یشودچگونه منتقل م 

ه شخص ــال شخص ب ــانتق

 م ــ عالی

پیشگیری و درمان 

؟ چکار کنیم  COVID-19در صورت ابتال به

 COVID-19  اجتماعی منفی مربوط به سب هایبرچ

 در رابطه با بیماری کروناویروس ات پایهاطالع

 پیشگیری

اطالعات پزشکی 

وزنان باردار و کودکانCOVID-19مربوط بهعات اطال
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و بارداری 2019 (COVID-19)پرتکرار: بیماری کروناویروس ش هایپاسخ به پرس

COVID-19راهنمای موقت در رابطه با شیردهی برای مادران مبتال یا تحت ارزیابی ازنظر

و کودکان  COVID-19  ی پرتکرار همراه با پاسخسش هاپر

( 2020فوریه) COVID-19یزی و مقابله با ه رکارفرمایان برای برنامراهنمای موقت برای تاجران و 

در ایاالت متحده آمریکا : مداخالت غیر دارویی برای آمادگی جامعه و واکنش  به  COVID-19بیماری یت برای پاسخ به راهنمای کاهش جمع 

  شیوع

COVID-19  و حیوانات
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  م ی عال عنوان  به ی تنفس مشکالت  و  سرفه  ،یخستگ تب،  با  همراه ناشناخته  علل  با  ی پنومون موارد  تعداد  ، ۲۰۱۹ دسامبر در 

  ت ی اهم سطوح یتمام در  یبهداشت یهابخش  و ن یچ  دولت  .  داد رخ  ووهان شهر در  مدتکوتاه  دوره  ک ی ی ط در یاصل

  موسسات  به  و رساندند بی تصو به یپزشک یهامراقبت  و  ی ماریب  کنترل  ی برا ی ری تداب فورا و دارند یمار یب  نی ا در  ی ادیز

  عنوان  به سرعت  به یمار یب  نیا پاتوژن . کنند آغاز را مشترک  قاتیتحق  و هادرمان  ، مطالعات تا دادند دستور یقاتیتحق 

(  WHO)یجهان بهداشت  سازمان   .  شد د یی تا  ی جهان بهداشت  سازمان   توسط   بعدا  که   شد   ییشناسا  د یجد روس یکروناو   کی

  را   روسی و ن یا(  ICTV)  هاروس یو ی بندطبقه  یمللالن یب  تهی کم که  ی حال در ، دی نام  nCoV - ۲۰۱۹ را روسی و نیا

۲SARS - Cov –   نامید؛ WHO  ۲۰۱۹  دی جد روس یکروناو   یه یالر ذات   را   یروسی و عفونت  از   ی ناش یه ی الرذات «COVID-

 . دی نام« 19

  ی ری گشی پ   ی برا  ی دستورالعمل  ارائه   و   مرتبط   مشاغل  در  افراد   ن یهمچن  و   عموم   ان یم  در  یمار یب   درک  بهبود   ، کتاب  ن یا  هدف 

  کنترل  در را یمتخصصان ووهان، در های ماری ب از  ی ریشگ ی پ و کنترل مرکز منظور، نیا  یبرا  . است انتقال خطرات از

  سطح   یهامارستان یب   در  مقدم   خط   ی نیبال   کارشناسان   و   ی مونولوژی ا  و   زا ی ماریب   یهاسم یارگان  در   محققان   ر،ی واگ   یهای ماریب

  ات یکل.  ۱:  است  بخش  شش  شامل  کتاب  ن یا  .  کردند  ی بررس ها«ی مار یب  از  ی ریگ ش یپ ی راهنما» ن یتدو جهت  سوم 

  یهااط یاحت.  ۵ ی شخص  یاطیاحت   اقدامت .  COVID-19  ۴  درمان  و  ص ی تشخ.  ۳ روس یکروناو   انتقال  ینحوه . ۲ روس یکروناو 

  خطاب  مورد  را COVID-19  مورد  در  مردم یهای نگران رساله  نی ا .  رداری واگ  یهای ماریب  اصول.  ۶ و ی عموم اماکن  در الزم

  م ی کن اجرا  یعلم  شواهد  براساس را یدمی اپ  از  یری گش یپ  اقدامات و می باش  متحد فاجعه با مواجهه در  ما اگر . دهدی م قرار

 .  شد   می خواه روز ی پ نبرد  ن یا  در شک  بدون  ،

  از   مانه یصم ه یری تحر  تیی ه  .  می کرد  استناد  یرسم یهاگزارش   و مرتبط  شده   منتشر  مطالب  به  ما  کتابچه،  نی ا ی گردآور  در

  وجود  یراد یا کتاب یمحتوا  در اگر .  کند ی م ی عذرخواه یزمان تی محدود ل ی دل به یکاف منابع  و  یی روا آزمون  وجود  عدم

 .  بود  خواهد ارزشمند   اریبس شما  یشنهادهای پ و  نظرات . دی ری بگ تماس  ما  با لطفا باشد، داشته 

 

 

 ۲۰۲۰هیئت تحریریه، ژانویه    
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  در  شد،  گزارش  ن یچ ( Wuhan) ووهان شهر  از  بار  ن یاول  که ( COVID-19) روس ی کروناو از  ی ناش( ه یالر ذات )  ی پنومون

  از  فراتر  اریبس تعداد به  COVID-19 شده  د ییتا موارد  .است افتهی گسترش  جهان گرید یکشورها یحت و ن یچ سراسر 

  بهداشت   ی جهان  سازمان.  ستین   یپوش  چشم  قابل   آن  ری م  و   مرگ  زانی م  و  است  افتهی  ش یافزا  ۲۰۰۳  سال  در  سارس  یماریب

(WHO  ) به ی، عموم بهداشت  یاورژانس تیوضع  ک ی عنوان  به  را آن  روسیو نیا انسان به  انسان  انتقال ت یقابل   درک  با  

  ن یا وعی ش یدگیچ یپ  و شدت دادن نشان  یبرا  قیحقا نیا . کرد یمعرف ۲۰۲۰ هیژانو  ۳۱ در  یجهان ینگران کی صورت

 . هستند یفکا  ی ماریب

  کنترل : شامل رانه ی شگ یپ  اقدامات  ، ستین  موجود یروسیو یهای ماریب  یبرا ی موثر  یدارو چیه  که  تی واقع ن یا به  توجه با

  چند  هر .  هستند تیاولو   در  مستعد تیجمع  از حفاظت  و انتقال زنجیره   قطع ، مارانی ب زودهنگام ص یتشخ  ، عفونت منبع

سریع   کنترل   ی برا ز ی ن ی عموم  مشارکت  ؛ هستند ی ماری ب ن یا  با  مبارزه  ی اصل  یرو ین ها ارگزاران آن ک  و  ی پزشک موسسات  که 

 .  است  مهم  اریبس   جامعه با  مرتبط اطالعات انتشار  ،  نیبنابرا  .  است  یضرور گیری   مهه

  کارشناسان  از متشکل  ی اتیه ی ووهان ماریب  ی ری گش یپ  و  کنترل  مرکز  از  ژو  وانگ  پروفسور ، موضوع ن یا گرفتن نظر در  با

  و  افراد یبرا  هشدارهای، ماریب  درمان و ص یتشخ ، آن انتقال و  یماریب  اتیکل  درباره را راهنما کتاب ن یا تا داد لی تشک

  عنوان   به  ساده   یزبان  با  و   یکیگراف   ر یتصاو  از  استفاده  با  کتاب  نیا  .  کند  هی ته  رداری واگ   یهای ماریب   اصول  و   یعموم  یهامکان

 . رود  یم کار   به COVID-19 ی معل  شناخت ی برا کی ستماتی س  یامقدمه 

  در   یاساس  ینقش کتاب،   نی ا چاپ  که   معتقدم من . سازدی م یضرور  را کتاب  نیا  چاپ  COVID-19  انتشار  دامنه  و  سرعت

  از  من . کرد خواهد   فایا ی اجتماع  وحشت  از  یری جلوگ و ی ماری ب کنترل و  یری شگی پ  از  یآگاه  شیافزا  مربوطه، دانش ج یترو

 .شدم خوشحال  ار یبس  مقدمه  ن یا  نوشتن

 نانشان ژونگ 

 ۲۰۲۰ژانویه 
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 بدهند؟  تنفسی دستگاه  عفونت توانندمی هاروس یو از  کیکدام 

 شوند  تکثیر و  کرده  نفوذ تنفسی مجاری در  موجود  ال یتلیاپ یهاسلول  به بتوانند  که ییهاروس یو
 .شوند  تنفسی اهتگ دس عفونت باعث توانند یم

 

 هستند؟  شایع تنفسی  دستگاه  با مرتبط یهاروس یو از  کیکدام 

 یرده (آنفلوانزا  ویروس) ارتومیکسوویروس) یرده شامل تنفسی مجاری در شایع یهاروس یو
 اوریون، ویروس سرخک،  ویروس  ویروس، شیال  سی سن پارومیکسوویروس، ( پارومیکسوویرید 

 یرده (سرخجه ویروس ) توگاویرید  ی)رده روس یمتاپنوموو و ویروس نیپا هیراندا، ویروس
 همچنین. باشند یم( سارس کروناویروس  و د یر یکرونا و یرده  (روسینوو یر ) پیکورناویرید 

 ویروس ویروس،  اکو  ویروس،  کوکساکی ویروس،  رئو ، روسی آدنوو مانند  دیگری یهاروس یو
 .شوند  تنفسی دستگاه عفونت باعث توانند ی م نیز ...و هرپس

 

 هستند؟  ییهاروس یچه و (corona viruses)کرونا  یهاروسیو

 هاروس ی این و  پیوسته با پالریته مثبت هستند. یارشتهدار تک  RNA  یهاروس ی و  ،روسهایکروناو 

که بر   خانواده ارتوکروناویرینییرز و Coronaviridae، خانواده Nidoviralesمتعلق به راسته 

. ویروس کرونا بر  شوند یتقسیم م  و  α، β،یهاجنسبه  ژنوم، مشخصات و  یپاساس سرو تا

 .Corona: تاج اند شده یگذارتاجی شکلی از پوشش ویروس نام  هایزدگییرون اساس ب

 

 کرونا به چه صورتی است؟  هاییروس و شکل و ساختار

 virions) هایریون . وکند ی ( را احاطه مRNA) پوششی دارند که ژنوم ویروس هایروس این و

نانومتر   ۲۰۰تا  ۵۰ ینقطری ب هستند و  ی معموالً چندشکل  و  کامل( گرد یا بیضی یروس و
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 the spike)   یاست. پروتئین خار  نانومتر   ۱۴۰تا    ۶۰  ین جدید ب  ایقطر این ویروس کرون  دارند.

protein) ،دهد یساختاری تاجی شکل را به این ویروس م   که بر روی پوشش ویروس قرار دارد .

انواع    بندییم اصلی ویروس است نقش اصلی را در تقس   هایژنی پروتئین خاری که یکی از آنتن  ای

عنوان به تواند ی و م پوشاند ی پروتئین نوکلئوکپسید اطراف ژنوم ویروس را م ؛دارد هایروس و

که در   شود ی گفته م یبه ذره ویروسی کامل virion) ستفاده قرار گیرد ا تشخیصی مورد  ژنیآنت

را نیز شامل   (envelope)در برخی دیگر پوشش  ژنوم و شامل نوکلئوکپسید و هایروس و ی رخب

 شود(. یم

 

 ؟ شوندیم بندییم ویروس ها چگونه تقساکرون

 هاییروس. ولی در حال حاضر سه نوع از این وکنند یحیوانات را آلوده م تربیش  یروسها کروناو 

و ویروس   229E،OC43ویروس کرونای انسانی اند که شاملکرونا از بدن انسان نیز جداشده

شده وجود دارند  نوع ویروس کرونا شناخته  ۶است. البته در کل  ( SARS-COVکرونای سارس )

یرخانواده  )از ز NL63و  229E کردند:ی که درگذشته انسان را آلوده م

alphacoronaviruses)، OC43 از ز(  یرخانوادهbeta coronaviruses  ،)HKU1  ویروس ،

 middle east respiratory syndrome)یانه رم تنفسی خاورمرونای سند ک

coronavirus یا همان )MERS-CoV  و ویروس کرونای سندرم تنفسی حاد شدید (sever 

acute respiratory syndrome coronavirus یا همان )SARS-CoV . 

بیمارانی که به  تنفسی  تحتانی ی اما اخیراً، در شهر ووهان چین ویروس کرونای جدیدی از مجرا

شناسایی شد. این ویروس توسط سازمان بردند یرنج م الریه( )ذات علت ناشناخته از پنومونی

ها وس یرتاکسونومی و المللییناز طرف کمیته ب ( و 2019-nCOV، )WHOجهانی بهداشت 

(the international committee on the taxonomy of viruses)  ( یا همانICTV )  

SARS-COV2 شد.  ید نام گرفت. متعاقباً توانایی انتقال انسان به انسان نیز برای این ویروس تائ



 

16 

این ویروس جدید ازنظر توالی ژنوم خیلی مشابه شش ویروس کرونای انسانی است که قبالً  

نوم مشخص شد که این  ژدر یک آنالیز همتایی توالی  که توضیح داده شد. بودند  شدهکشف

دارد. همچنین این ویروس در   SARS-COVزیادی با ویروس کرونای  یهاشباهت  یروسو

 .شودیم یبند طبقه β-coronavirusزیرخانواده ی 

 

 هستند؟  یروسکروناو ناقل  وحشی  حیوانات از  یککدام 

 بالقوه صورتبه هرکدام و باشند  بیماری پاتوژن حامل توانند می وحشی حیوانات از بسیاری
 و بامبو موش  گورکن،  زباد، یگربه  خفاش، .باشند  خاص  مسری  ریبیما یک حامل توانند می

 .هستند  کرونا ویروس  هاییزبانم وحشی شترهای

 طغیان به شبیه  بسیار شد  شروع  چین  ووهان در  که  جدید   کروناویروس  ریوی عفونت طغیان
 در بیماران نخستین .شد  شروع  زمستان  در دو  هر  است. ۲۰۰۳ سال  در دونگ  کوانگ در  سارس
 کروناویروس از نوعی آمدن وجود  به  باعث دو هر و بودند  بازار در زنده حیوانات و  ماهی با تماس
 .است بوده ناشناخته قبالً که شدند 

 ۸۵ حداقل هست هاخفاش  بدن در  کهی  یروسکروناو و جدید  یروس کروناو در ژنتیکی هاییتوال
 هاخفاش جدید، یروس کروناو  طبیعی  میزبان که  رودی م گمان  دلیل همین  به و دارند  تشابه

 میزبان دارد  احتمال  شد،  ۲۰۰۳ سال  در  طغیان  باعث  که  سارس  کروناویروس  همانند  .هستند 
لذا ضروری   .است  نامشخص هنوز  که  باشد  انسان و  خفاش  بین  ایواسطه  جدید،  یروس کروناو 

 کنار دهنش  پخته  غذاهای یا ندارند  بهداشتی ید تائ که وحشی حیوانات غذاهای مصرف  ازاست 
 . کرد خودداری راهی

 

 ؟ یابندیکرونا چگونه از حیوان به انسان انتقال م هاییروسو
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در خفاش که مخزن طبیعی این   توانی م ،کنند ی کرونایی که انسان را آلوده م هاییروس اغلب و

 هستند و ۲۰۱۹ها میزبان اصلی ویروس کرونای جدید احتماالً خفاش  ویروس است پیدا کرد.

از طریق یک یا چند میزبان واسطه    ییهاها به انسان نیز ممکن است بعد از جهش خفاش   ازانتقال  

با  ۲۰۱۹ ید درصدی را بین ویروس کرونای جد  ۸۵همتایی  داده باشد. آنالیز توالی ژنتیکی، رخ

، احتمال وجود چندین میزبان واسط در بین  وجودینباا .دهد یها نشان مویروس کرونای خفاش 

ل حیوان به انسان و انسان به اش وجود دارد که هنوز به اثبات نرسیده است. انتقافخ انسان و

 (.droplets) هاقطره یز ها و رتماس  به دو روش اصلی بستگی دارد: ۲۰۱۹ ید انسانِ ویروس جد 

  اند شامل: شدهعنوان عامل ایجاد پنومونی در انسان شناختهکرونایی که تا اآلن به هاییروس و

HKU1،SARS-CoV،MERS-CoV ۲۰۱۹ ید ویروس کرونای جد  و (nCoV- 2019 )  

 .باشند یم

 

 آورد؟ می دوام متفاوت هاییطمح  در حد چه  تا یروس کروناو

 رطوبت و  حرارت اگر  و مانند ی م زنده صاف سطوح  روی بر ساعت  چندین طورمعمولبه هایروس و
 فرابنفش امواج  و گرما  به د جدی کروناویروس  .بمانند  زنده روز  چندین تا توانند می  دهد  اجازه

 ترکیبات اتر،  ، دقیقه ۳۰ مدت به (گرادسانتی  درجه ۵۶مداوم  گرمای  .است حساس
 چربی یهاحالل و کلروفرم اسید، پراستیک کلرین، درصد، ۷۵ الکل حاوی کنندهیضدعفون

 هم  کلرهگزیدین گلوکونات آن به که  کلرهگزیدین  کنند.ی م یرفعال غ را  ویروس  مؤثر  صورتبه
 در جدید  یروسکروناو ماندن زنده زمانکند. ی م یرفعالغ را ویروس مؤثر صورتبه نیز میگویند 

 . است ذکرشده زیر جدول  در  متفاوت هاییط مح و  دما
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 است؟ یچقدر خطرناک و مسر ((nCoV -2019 ویروس کرونای جدید

و   کنند ی تر را آلوده مو کودکان بزرگ  سالیان طور عمده افراد مکرونای معمولی به هاییروس و

نیز شوند.   سالیان باعث اسهال در افراد م  توانند ی م  هایه . برخی از سوشوند ی باعث سرماخوردگی م

هرچند که از   ،شوند یم ( منتقلdroplets) هاطور عمده از طریق ریز قطره به هایروس این و 

 هاییروسفونت وبروز ع دارند. انتشارنیز قابلیت  (fecal-oral) مدفوعی -طریق روش دهانی

روز     ۷تا  ۳کرونای معمولی بین  یروس کرونایی در فصل بهار و زمستان شایع است. دوره کمون و

دوره کمون این  ؛ قرارگرفته است ژنییآنت یهاویروس کرونای جدید انسانی تحت جهش است.

هرچند که   .گیرند ی روز را در نظر م ۱۴تا  یکلطورروز است اما به  ۱ یکوتاه یاندازهویروس به 

  یری گاند. برای اندازهذکر کرده   یز روز را ن ۲۴کمون باالی  یموردی دوره یهادر برخی از گزارش 
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میزان مسری بودن و هم میزان   الزم است، شودیآسیبی که توسط این ویروس ایجاد م شدت

 تواند یو م  زان مسری بودن باالیی دارد نظر گرفته شود. ویروس کرونای جدید میدر کشندگی 

 .۱کشنده نیز باشد؛ اما هنوز میزان کشندگی این ویروس تعیین نشده است 

 

 ؟ شودی م ایجاد ایمنی ۲۰۱۹ جدید  یروسکروناو به نسبت آیا

 به ابتال از بعد  که هایبادییآنت ماندن باقی زمانمدت مورد در کافی علمی اطالعات هنوز
 ویروسی یهاعفونت به ابتال در یطورکلبه. ندارد وجود شوند ی م ایجاد جدید  یروسکروناو 
 شوند یم  تولید  ابتال از بعد  هفته دو  حدود  G   (IgG)  یمونوگلوبینا مانند  محافظتی هایبادیآنتی

 مجدد ابتالی برابر در را بدن و ماندهیباق بدن در سال چندین تا هفته چندین از است  ممکن و
 .کند  محافظت  ویروس آن به

 هایبادییآنت جدید  کروناویروس  از بهبودیافته  بیماران اینکه یافتن  ای بر حاضر  حال در
 .است  انجام  حال در مستمری تحقیقات و هاتالش دارند خون در را محافظتی

 

 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) شدید  تنفسی حاد یا سندروم 

 چیست؟ 

. عالئم کند یم  ایجاد  را  آن SARS-CoV که  است  بیماری  یک  ،(SARS) شدید   تنفسی  حاد  سندروم

  اغلب . تنفسی است عفونت عالئم سایر و عضالنی درد سردرد، سرفه، تب،: از عبارت SARS اصلی

            کشندگی میزان . یابند ی م پزشکی بهبود  نیاز به درمان  بدون SARS بیماران مبتال به 

(fatality rate) ای  ینهزم بیماری دارای افراد یا سال ۴۰ باالی افراد است؛ درصد  ۱۰ حدود آن

 
 است.[ درصد گزارش شده   ۱۰تا  ۲]مترجم: در حال حاضر طبق مطالعات مختلف میزان کشندگی ویروس بین .  ۱
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 این بیماری  به  ابتال  مستعد   بیشتر(  ریوی  مزمن  بیماری  آسم،   دیابت،  کرونری،  قلبی  بیماری  مانند )

 .هستند  کشنده

 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS)  خاورمیانه  تنفسی یا سندروم 

 چیست؟ 

  خاورمیانه یکشورها در بار اولین. شودیم ایجاد MERS-CoV توسط خاورمیانه تنفسی سندروم

 MERS-CoV توسط  که افرادی . شد  گزارش... و عربی متحده امارات  سعودی،  عربستان شامل

 ARDS: Acute Respiratory . شوند  حاد  یزجرتنفس  سندروم  دچار توانند ی م شوند،یم آلوده

Distress Syndrome سرفه،  ترمور، همراه  تب: از  است آن عبارت بالینی تظاهرات ترینیع شا که  

 شدید  موارد درد. شکم  و استفراغ تهوع، اسهال، نظیر گوارشی عالئم و عضالنی درد نفس، تنگی

 ICU در حمایتی درمان و  مکانیکی  تهویه نیازمند ها را آن  که شوند یم تنفسی نارسایی دچار

  سپتیک  شوک و  یه لک نارسایی بخصوص ،هاارگان  نارسایی دچار بیماران از برخی. سازدیم

  موردی   کشندگی  میزان  یا Case fatality rate گردد.یم  آنان  مرگ   به   منجر   درنهایت  که  شوند یم

 ،۲۰۱۵  مه  تا  ۲۰۱۲  سپتامبر  در MERS مورد  اولین  پیدایش  زمان  ازاست.    درصد   ۴۰  بیماری  این

 .هست عمومی  سالمت برای جدی تهدیدی کهشده گزارش  دنیا  کشور ۲۵ در  MERS موارد

 

 شده است؟ اپیدمی سبب چرا چیست و جدید کروناویروس

 سازمان سوی از کهاست  ،(بتا سرده) یافتهجهش  کروناویروس یکشده کشف تازه کروناویروس

 یبند طبقه المللیین ب کمیته سوی از و nCoV-2019 عنوانبه  (WHO)بهداشت  جهانی

 ،۲۰۲۰ ژانویه  ۱۰ روز  در . است دهشگرفته  در نظر  SARS-CoV-2 عنوانبه (ICTV) هایروس و

  نمونه پنج ویروسی ژنومی هایی توال و  شد  تکمیل  nCoV-2019 نمونه اولین  ژنوم  یابی توالی

 .شد  منتشر متعاقباً  نیز  دیگر



 

21 

  لذا جمعیت  بود، "تازه"ها انسان برای کرونا ویروس  ویروس، این  ژنییآنت یهاجهش  یلبه دل

  انتقالچندراه  ویروس این  ین، ارب عالوه. بود ایمنی هرگونهقد اف جدید  سویه ایندر برابر  عمومی

 .شدند  جدید  کروناویروس   شدن اپیدمی  سبب  عوامل یجه ایندرنتداشت  
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 چیست؟  جامعه از اکتسابی ومونیپن

  پنومونی  به (CAP= community-acquired pneumonia) جامعه از یاکتساب پنومونی

  ریوی   اینترستیشیوم  بههم  آن   یطورکلبه  که  آلوئولی  دیواره  درون  شامل)  پارانشیمی  ریوی  عفونی

 پاتوژنهایی  از  ناشی   پنومونی  شامل  وشده  کسب  بیمارستانی  هاییط مح  از  خارج  در  که (  دارد  تعلق

 .دارد کند اشارهی م پیدا  اهرظت[ بیمارستان در] پذیرش  از  بعد  کمونش  دوره میانگین  طی که

 

 چیست؟  جامعه از اکتسابی پنومونی برای تشخیصی یارهایمع

 :ازاند عبارت جامعه   از اکتسابی پنومونی برای تشخیصی یارهایمع

 جامعه  در (onset) آغاز -۱

 :ازاند عبارت پنومونی بالینی تظاهرات -۲

  / چرکی  خلط بدون یا با قبل، از  موجود تنفسی هاییماریب تشدید  یا خلط،  سرفه، جدید  ظهور•

 هموپتیزی /پنه  دیس /سینه قفسه درد

 تب •

 مرطوب   های رال حضور  یا/ و ریوی  (consolidation) تراکم •

  چپ  به شیفت بدون یا با لیتر، بر  از 4×۹۱۰ کمتر یا لیتر بر ۱۰×۱۰۱۰ یباال سفید  یهاگلبول • 

 (نابالغ های نوتروفیل بیانگر) نوتروفیلی هسته

  ,patchy infiltrates دارای رادیوگرافی  در . تصویربرداری خصوصیات -۳

lobular/segmental consolidation  پلورال  افیوژن بدون یا  با یالاینترستیش   تغییرات یا 

 اکتسابی  پنومونی  باشد،  ییدکنندهتأ  نیز  تصویربرداری  و  باشد   مثبت  ۲  گزینه  هاییتم آ  از  یکی  اگر

 .شود مطرح تشخیصعنوان به یعفون یرغ هاییماریب سایر  رد از  پس تواند ی م جامعه  از
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 شوند؟ یم جامعه از اکتسابی پنومونی سبب ها پاتوژن دامک

  یا   و  هایروسو  ها،ی: باکتراز  عبارتند   شوند یم  حاد  تنفسی  بیماری  سبب  که  ییپاتوژنها  ترینیعشا

  سبب  توانند یم novel coronavirus مانند  جدید  های پاتوژن. باکتری و ویروس از  ترکیبی

 .شود حاد تنفسی بیماری یک  شدن پاندمی یا  اپیدمی

  از  یکی استرپتوکوکی پنومونی. هستند  جامعه از اکتسابی پنومونی اصلی عامل هایباکتر

  این موارد  به توانی م باکتریایی های پاتوژن سایر از. است باکتریایی های پنومونی ترینیعشا

  پنومونی  ؛ اورئوس استافیلوکوکوس  و  کلی  اشرشیا پنومونیه، کلبسیال السما،مایکوپ :کرد اشاره

 .است شدهگزارش  نیز  بومانی آسینتوباکتر  و  آئروژینوزا  پسودوموناس  از ناشی

 ۹/۳۴  الی  ۱۵  چین   در (CAP) بالغین  برای (virus detection rate) ویروس  شناسایی  میزان

  آنفلوانزا قرارگرفته   هموفیلوس  شاملآنفلوانزا    هاییروس و  صدرشان  در  که  است  شدهگزارش   درصد 

  پارانفلوانزا،  شامل ویروسی یپاتوژن ها و سایر [هست باکتری  یک آنفلوانزا  مترجم: هموفیلوس ]

  و   RSV (respiratory syncytial virus) انسانی، متاپنوموویروس آدنوویروس،  رینوویروس،

 . یروس استکروناو 

 عفونت آتیپیک های پاتوژن یا باکتری با مثبت، ویروسی تست با بیماران درصد  ۷/۶۵ الی ۸/۵

 .دارند  coinfection  یا همراه

 

 چیست؟  جامعه از اکتسابی پنومونی انتقال شیوه 

 پتانسیل دارای شوند ی م جامعه از اکتسابی پنومونی سبب  که ییپاتوژنها تمام تئوریک،صورت به

  خطر، در معرض  هاییتجمع به عفونتمنشأ  از تقالنا یها. راههستند  انسان به انسان انتقال

 .است  هوا  راه  از انتقال  و ماسیت انتقال  ،(droplet) ینفس ت قطرات طریق ازانتقال 
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  عظیم  یهامهاجرت  مثال برای)ها یت جمع جابجایی نظیر  مهمی عوامل  سرد، هوای  از  جدای

  بیشتر  زمستان  در  عفونی  تنفسی  هاییماریب  حمله  شودی م  باعث(  چین  در  بهاره  فستیوال  هنگام

  ویروس   حاملین   یا  بیماران  عطسه  یا  سرفه   تنفسی  قطرات  توسط  عمدهطور  به  هایماریب  این .  شود

 شود.ی ممنتقل 

 

 چیست؟  جامعه از اکتسابی پنومونی انتقال برای خطر عوامل

  و  است  تر بیش آنفلوانزا  مانند  تنفسی هاییروس و شیوع  که هستند  ییهافصل  زمستان، و  پاییز 

 اولیه مراحل افتراق  که شده باعث همین. دهند  رخ توانند ی م متنوع تنفسی هاییماریب سایر

COVID-19  در  عفونت اصلی منابع .شود سخت فوقانی تنفسی دستگاه یهاعفونت  سایر از  

  محیط  و  کنندگان عیادت یشان،هاخانواده  بیماران، از عبارتند  جامعه  از اکتسابی پنومونی

 .شانیزندگ

 :هست ارتباط در  زیر عوامل با جامعه از اکتسابی پنومونی برآمد  و انتشار

  بهداشت  رطوبت، سربسته، یهامکان  در جمعیت  تراکم هوایی، هایینده: آال محیطی شرایط -۱

 .دما و  فصول  منزل، داخل

  در: عفونت از  پیشگیری یهاروش  و  درمانی خدمات مراکز  بودنمؤثر  و  بودن  دسترس  در -۲

 کردن   قرنطینه امکان وها درمانگاه وها واکسن  بودن موجود  و  بودن دسترس 

  وضعیت  سرایت، میزان دخانیات، به مربوط عادات : سن،(host) یزبانم به مربوط عوامل -۳

  وضعیت  ها، پاتوژن  سایر  با co-infection یا قبلی  عفونت  تغذیه، وضعیت ایمنی،

 عمومی  سالمت

  تلقیح  اندازه) میکروبی جمعیت  و  ویروالنس یی،زاعفونت  انتقال، یاه: راهپاتوژن خصوصیات -۴

 ( کشت برای
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 کرد؟  پیشگیری جامعه از اکتسابی پنومونی از توانیم چگونه

  است  حاد تنفسی بیماریمبتالبه  که بیماری عطسه، یا سرفه هنگام: عفونت منبع کردن  کنترل

تا  بپوشاند ( ماسک یا یکاغذ دستمال  دستمال، )مواد  سایر  یا  بازو  با را  خود  دهان و  بینی باید 

  دست  کردن تمیز تنفسی،  ترشحات با  مواجهه از  پس . یابد  کاهش  تنفسی قطرات انتقال امکان 

 .شوند  شسته  روز طول  در مکرر طور ها بهدست  و  گیرد صورت بالفاصله

 :از عبارتند  فردی یهشدارها

  در  تواند ی م دهان بهداشت  حفظ  و کافیزه اندابه  مغذی مواد  ین تأم متعادل،  رژیم  یک  اتخاذ-۱

 .باشد کننده کمک  عفونت از پیشگیری

 ایمنی  تقویت  برای منظم  ورزش -۲

 شادابی  و  روحیه حفظ  الکل،  مصرف  کردن محدود  سیگار، ترک -۳

  هواکش   از   استفاده  یاخود  خودبه  و  طبیعیصورت  به  تهویه :  داخلی  محیط  در  تهویه  کردن  فراهم -۴

 هوا  جریان ود بهب برای فن  و

 امکان  صورت در شدن  واکسینه -۵

 

 هستند؟  nCoV -2019 مستعد کسانی چه

  جمعیت  بنابراین ؛ شده است نمایان ناگهانیطور ها بهانسان در یتازگبه جدید  کرونای ویروس 

 تواند یم   nCoV -2019.  ندارند [  قبلی]  ایمنی  آندر برابر    که  ابتال به آن است زیرا   مستعد   عمومی

  به  ابتال میزان کنندهیین تع نیز  مواجهه میزان. کند  درگیر  را شده سرکوب یا  عادی ایمنی  ا ب افراد 

  حتی  شوید،  بیمار  است  ممکن  کنید،  برخورد   ویروس   این  از  زیادی   میزان  با  شما  اگر .  است  عفونت

 ان،سالمند   مانند   دارند،  ضعیف  ایمنی  کارکرد   که  افرادی. در مورد  باشد   عادی  تانیمنی ا  کارکرد   اگر 
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  عالئم  و کند ی م پیشرفت  تریع سر عفونت این کبدی، یا کلیوی کارکرد نقص با افراد یا بارداران،

 .هستند  شدیدتر

  بنابراین ؛ است مواجهه  شانسنه  یا  شود ی م عفونت مبتالبه  فرد  اینکه  تعیین  در  عامل  ینترمهم 

  کودکان.  ابتال کمتر  نساش  با است  برابر تری قو ایمنی  که کرد   برداشت چنین یسادگبه توانینم

  فاکتور  اگر  حال،ین . باااست تریینها پاآن  در عفونت  شانس فلذا دارند  کمتری مواجهه احتمال

  ضعیف،   ایمنی  یا  مزمن  هاییماریب  دارای  افراد  و  سالمندان  باشد،  یکسان  مواجهه  میزان  و  احتمال

 .شوند  مبتال  است  ممکن  تریشب

 

 چیست؟  COVID-19 اپیدمیولوژیک خصوصیات

گذاشته است: ارتباطات محلی،   سر  پشت  را  مرحله  سه COVID-19 نوظهور و  ناگهانی اپیدمی

 (اپیدمی) گسترده مرحله  و  جامعه در ارتباطات

 :انتقال شناسییایی پو

 شدندو برابر  زمان بود؛  روز ۵.۲ میانگینطور به  کمون دوره اپیدمی، این  اولیه مرحله در

(doubling time)  دو برابر   عفونت مبتالبه  افراد  میزان  روز ۷.۴ طی  یعنی روز، ۷.۴ میید اپ

 شود؛ یم

: Average continuous interval  ۷.۵ دیگرفرد  فردبه یک  از  انتقال زمانی فاصله  متوسط 

 روز

Basic regeneration index: را  دیگر انسان ۳.۸تا  ۲.۲میانگین طور به بیمار هر یعنی  

 .کند ی م مبتال

Main average intervals اصلی فواصل : متوسط: 
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  ۸تا  ۵ بیمارستان در اولیه  ویزیت تا (onset) شروع میان فاصله  متوسط  خفیف، موارددر مورد  

 روز؛ ۱۲.۵ شدن  بستری تا شروع از روز،

 روز  ۸ تشخیص تا شروع  از  و   روز ۷ شدن  بستری تا  شروع  میان   فاصله متوسط  شدید،  موارد   برای

  ۹)بود  تریطوالن داریی معن میزان به تشخیص و شروع  میان فاصله متوسط ،مرگبار موارد در

 روز ۹.۵ مرگ   تا شروع از  و( روز

 :گذاشت سر  پشت  را مرحله  سه COVID-19 اپیدمی: توزیع مراحل 

 بودند. فروشانیماه  بازار در مواجهه  با مرتبط بیشتر مرحله   محلی: افراد آلوده در این -۱

 (هاخانواده و  اجتماع  در یاخوشه  انتقال و  فردی  بین ارتباطات) جامعه   در ارتباطات مرحله -۲

  و  چین سرتاسر  به عظیم، جمعیتی جابجایی جریان همراه سریع، گسترش) گسترده مرحله -۳

 جهان(  نیز

 

 چیست؟  COVID-19 انتقال یهاراه 

  ، است راه ترینی اصل تماس و تنفسی قطرات طریق  از  انتقال که رسد یم نظر به حاضر،در حال 

  به  مادر هوا، در معلق  ذرات طریق  از  انتقال. دارد وجود  نیز دهانی -مدفوعی انتقال احتمال اما

 .اند نشده ید تائ هنوزها راه  سایر و فرزند 

  از  ویروس . هست مستقیم  تماس با  انتقال راه  ترینی اصل این : تنفسی قطرات طریق  از  انتقال  -۱

  است   ممکن  مستعد   فرد  و  شودیم  منتقل  کردن،  صحبت  یا  عطسه  ،از سرفه  حاصل  قطرات  طریق

 .شود  عفونتمبتالبه  قطرات  استنشاق از  پس

  منتقل آلوده  فرد با غیرمستقیم تماس طریق از تواند یم ویروس: غیرمستقیم تماسی انتقال -۲

. شوند  لمس  دست با است ممکن که نشیند ی م اشیا سطوح روی ویروس حاوی  قطرات. شود
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  طریق   از این  و   شود   منتقل  چشم   و   بینی  دهان،  مخاطی  سطوح   به  تواند یم  دست   طریق   از  س ویرو

 .کند  آلوده  را  فرد

  شده که بیانگریی شناسا ید و تائ مبتال  بیماران مدفوع  در زنده جدید  کرونای ویروس  وجود -۳

 .است  دهانی -مدفوعی انتقال احتمال

  دست  از را آبشان و  شوند ی م پخش  هوا  در  تراقط  وقتی : هوا در معلق ذرات طریق از انتقال -۴

 توانند یم  ذرات این (. معلق ذرات تشکیل)مانند ی م باقی قطرات هسته در ها پاتوژن دهند،یم

  طریق  از انتقال انتقال،  شیوه  این . شوند  دوردست  انتقال سبب  و کنند  طی را  طوالنی مسافت

  وجود  طریق این از جدید  کرونای تقالنا بر  مبنی شواهدی. است گرفته نام  هوا در  معلق ذرات

 .ندارد

  گلویش سواپ  نمونه بوده است،  مثبت  COVID-19 که مادری فرزند : فرزند  به مادر  انتقال  -۵

 به مادر  طریق از نوزادی عفونت احتمال بنابراین؛ است شدهگزارش  مثبت از تولد  بعد  ساعت ۳۰

  شواهد  و علمی یهاپژوهش  به نیاز حالین باا ولی دارد،  وجود  جدید  کرونایدر مورد  جنین

 .است  انتقال  مسیر  این ید تائ برای بیشتری

 

 چیست؟  تنفسی قطرات طریق از انتقال

فرهنگستان )شود یم  گفته میکرومتر  ۵ ازتر بزرگ  آب حاوی ذرات به یطورکلبه تنفسی قطرات

 اعالم کرده است(. "" dropletرا معادل  "قطرک"ایران لغت 

 یل. به دلشوند  مخاطی سطوح وارد( متر یک)معموالً محدودی  فاصله در توانند ی م قطرات این

 .نیستند  طوالنی مدت به هوا  در ماندن به  قادر قطرات، این  بزرگو اندازه نسبتاً  وزن

 :شوند ی مایجاد  راه دو   از تنفسی قطرات

 کردن  صحبت  عطسه، سرفه،  -۱



 

30 

  برونکوسکوپی،  ساکشن،  همچون تنفسی، راه به  مربوط تهاجمی اقدامات هنگام -۲

  پشت،   به  ضربه  یا   تخت  روی   مکان  تغییر  مانند   سرفه   محرک   حرکات  ی،اتراشه   انتوباسیون

 غیره  و  ریوی-قلبی احیای

  ، SARS یروسکروناو  ، آنفلوانزا ویروس: شوند یم منتقل تنفسی قطرات طریق از که ییپاتوژنها

        و  ( نایسریا) مننگوکوک و A گروه استرپتوکوک  مایکوپالسما، رینوویروس، یروس،آدنوو

nCoV -2019  است. شدهکشف  یراً اخ که 

 

 چیست؟  هوایی راه  از نتقالا

 سوسپانسیونیها  . آئروسل دارد  نام  نیز)آئروسل(    در هوا  معلق  ذرات  طریق  از  انتقال  انتقال،  نوع   این

  قطر   میکرومتر  ۵  زیرالً  عمو. مشوند   منتقل  هوا  راه  از  توانند ی م  که  هستند   ریزی  ذرات  یا  قطرات  از

 همچنان طوالنی مسافت طی از  پس  توانند یها مآئروسل  توسط  شده  حمل های پاتوژن و دارند 

  منتقل  نیز  مستقیم  تماس  طریق از  توانند یم  هوا راه از شونده منتقل  های پاتوژن. باشند زا عفونت

 :شوند یم ید بندسته   زیرصورت به  هوا راه ازشونده منتقل های پاتوژن. شوند 

 آسپرژیلوس   توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم: هوایی راه ازشونده صرفاً منتقل  -۱

  ویروس  سرخک،  ویروس : هوا راه  از عمدهطور به اما  متعدد،  یهاراه  طریق ازشونده منتقل  -۲

 زوستر -واریسال

  یا  انتوباسیون مانند خاص )  شرایط در  فقط انتقال قابلیت اما دیگر یهاراه از منتقلمعموالً  -۳

 آبله  ویروسآئروسل(:   یدکنندهتول اقدامات سایر   و  open-airway ساکشن ی،اتراشه  انسیزیون 

Smallpox،   کروناویروس  SARS ، ۲۰۱۹nCOV -  ، غیره و  نوروویروس  ، آنفلوانزا  ویروس 

 

 چیست؟ تماسی انتقال
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  پاتوژن  حامل  اشیاء  با م غیرمستقی یا  مستقیم  تماس طریق  از  پاتوژن انتقال به تماسی انتقال

 (fomites)هست

  میزبان  با  پوست یا مخاطی سطوح مستقیم  تماس  طریق از ها پاتوژن. مستقیم تماس -1

 گیرد. ی م صورت آلوده

 عمدهطور  )بهدیده  یب آس  پوست  یا  مخاطی  غشاء  طریق  از   خونی  مایعات  یا  خون •

 (هایروس در مورد و

 یهاعفونت برایمعموالً  نپاتوژ حاوی ترشحات با تماس حاصل انتقال •

 غیره  و انگلی ویروسی،   باکتریایی،

 های  پاتوژن.  شوند یم  منتقل  آلوده  افراد   یا  اجسام   طریق   از  ها  پاتوژن.  غیرمستقیم  تماس -2

 شوند.یم  منتقل غیرمستقیم  تماس طریق  ازمعموالً  یاروده عفونی هاییماریب

 شوند:یم  لتقمن غیرمستقیم  تماس راه  از که  مهم  های پاتوژن  سایر -3

MRSA (benzoxazole/methicillin-resistant Staphylococcus Aureus) 

VRE (vancomycin-resistant enterococcus) 

Clostridium  Difficile 

 

معناست؟ چه به نزدیک تماس  

 شده ید تائ وی  در nCoV -2019 عفونت که فردی  با که کند ی م اشاره افرادی به نزدیک تماس

 :شودی م زیر هاییت موقع  شامل که  هستند  تماس در هست، عفونت  این  به مشکوک یا

 نزدیک. ارتباط تماس یهاروش  سایر یا  کنند یم  کار یا تحصیل زندگی، بیمار با که  افرادی -۱

 پیشگیرانه و محافظتی یهاروش  داشتن  بدون که افرادی خانواده اعضای درمانی،کارکنان  -۲

 .اند داشته  نزدیک تماس بیمار با عیادت و  بتمراق  درمان، تشخیص، حین ، مؤثر
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  عفونت  این به مبتالیان  با مشترک بخش یک  در که همراهانشان و  بیماران سایر -۳

 اند.شدهیبستر

 .اند ونقل شدهحمل وسیله  یا  آسانسور  بر سوار بیمار فرد با که  افرادی -۴

 .اند داشته را  فوق هاییت وضع عینی، مشاهده  با که افرادی  -5

 

  پزشکی   نظر  تحت  قرنطینه  در  روز  ۱4  مدت  به  باید  نزدیک  تماس  دارای  افراد  ارچ

 باشند؟ 

 .است روز۱۴مدت  nCoV -2019 برایشده مشاهده  کمون  دوره ترینی اکنون طوالنهم

  امر   این.  هست الزامی پیشگیری یهاروش  سایر  اتخاذ  و  نزدیک  تماس با افراد   یرانهگسخت  پایش 

  عرف  و توافق  یک  بلکه هست، امنیت  و  عمومی  سالمت برای یماعاجت مسئولیت  یکتنها نه

 اطالعات ها، یروس کروناو سایر  از حاصل هاییماریب کمون دوره به توجه با. است المللیینب

 تماس دارای  افراد کنونی، کنترل و پیشگیری یهاروش  و nCOV- 2019 اخیر موارد به مربوط

 .باشند  پزشکی نظر  تحت خانه  در روز ۱۴ مدت  به باید  نزدیک
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 ؟ شوندیمیی زهایچشامل چه  COVID-19بالینی   عالئم

ولی ممکن است که عده از بیماران در  کنند یمبا تب مراجعه   معموالً COVID-19مبتالیان به 

 صورتبهراجعه کنند که ممکن است  سی متنف  عالئمو    ا احساس لرزباول تب نداشته باشند و فقط  

ی، تنگی نفس، اسهال و غیره باشد. درهرصورت  خستگ  ی خشک خفیف،هاسرفه با  همزمان

ای داشته  شرونِدیپی نفس  نادر هستند. بیماران ممکن است تنگ   عالئمو سایر    خلط  آبریزش بینی،

پیشرفت کند و   سرعتبه تواند یم، بیماری رادارند باشند. در بیمارانی که شکل شدید بیماری 

و اختالالت  ریناپذ برگشت شوک سپتیک، آلکالوز متابولیک  سبب سندرم دیسترس تنفسی حاد، 

بدون تب مراجعه  خفیف و    عالئمانعقادی در عرض چند روز شود. بعضی از بیماران ممکن است با  

بیماری خطرناک    انند وتی می هم  اعدهخوبی دارند، این در حالی است که    پیامد کنند. اکثر بیماران  

 ی را تجربه کنند.زیدآمیتهد و 

 

 دارید؟  COVID-19ی آزمایشگاهی برای هاتستدرباره  اطالعاتیآیا 

COVID-19  بردارنسخهی پلیمراز اره یزنجبا واکنش  توانی مرا (  ی معکوسrRT-PCR  )

فسی تحتانی مانند  ی الزم برای تست شدن باید از مجاری تنهانمونهتشخیص داد. برای هر بیمار،  

 آلوئوالر و خلط عمقی تهیه شود. /مایع الواژ برونکیال

ی شوند. در آورجمعروز   ۱۴و هم بعد از  عالئمی سرمی باید هم در زمان آغاز هانمونههمچنین 

، اما شمارش ابد ییمکاهش    ه؛ یاطبیعی ماند   ی سفید خونهاگلبول مراحل اولیه بیماری، شمارش  

ی عضالنی و  هام یآنزی کبدی، هام ی آنزبرخی بیماران،  کهیدرحال. ابد یمی کاهشلنفوسیتی 

و سرعت   C   (CRP)  دهندهواکنش   نیپروتئدارند، در بیشتر بیماران سطح    افتهیش ی افزامیوگلوبین  

پروکلسیتونین ثابت مانده و در موارد شدید    سطح است. افتهیش یافزا  (ESR)  رسوب اریتروسیت

 .ابد یی م افزایش  D-dimerبیماری 
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یی زهایچشامل چه  COVID-19( Chest CTی تصویر قفسه سینه )هایژگیو

 ؟ شوندیم

قفسه سینه شامل ضایعات پچی و تغییرات بینابینی را نشان  ریتصو در مراحل اولیه بیماری،

به سمت نمای گراندگلس دوطرفه و اینفلتراسیون   بعداًکه  محیطی سومک در ی ژهیوبه ؛دهد یم

 whiteموارد شدید، کانسالیدیشن های ریوی و حتی نمای  در .کند ی می پیشرفت های ریو

out  است. پلورال افیوژن نادر است. مشاهدهقابل هاه یردر 

 

 بالینی تشخیص دهیم؟  صورتبه را  COVID-19چگونه موارد 

 :د شونی مکیس مشکوک در نظر گرفته  عنوانبهافرادی که هر دو مورد زیر را داشته باشند 

در دو هفته اخیر داشته است یا در طول دو    کیدمیاپسفر به مناطق    تاریخچه اپیدمیولوژیک:  -۱

تنفسی   عالئمهفته اخیر با افرادی از مناطق اپیدمیک تماس داشته است یا سایر بیماران با تب و  

 یا شیوع شدید بیماری دارند. شدهگزارش در جوامعی که موارد 

مکن است  ی از بیماران مبعض تب است.  COVID-19عالمت  ن یترولمعمی بالینی: های ژگیو  -۲

قفسه سینه در ابتدا   ریتصاو تنفسی مراجعه کنند. عالئمتب نداشته باشند و فقط با لرز و 

 .دهد ی می یک پنومونی ویرال را نشان هایژگیو

ش  اهک هات یلنفوسباشد ولی شمار  افتهیکاهش ممکن است نرمال یا  WBCدر اوایل بیماری 

 است.  داکرده یپ

 

 تشخیص نماییم؟  دیتائرا  COVID-19چگونه موارد 

برای   rRT-PCRی مثبت تست نمونهشود، فردی مورد مشکوک به کرونا شناخته می  کهیوقت

که از نمونه خلط، سواپ حلق، ترشحات تحتانی درخت   nCOV-2019 نوکلئیک اسیدهای
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،  شودیم ال به ژنتیک کروناویروس شناسایی یا سکانس همولوگ ژنتیکی با شباهت با تنفسی و

 . شودیم د یتائتشخیص 

 

 را تشخیص دهیم؟  COVID-19گونه موارد شدید چ

 هاآن حیاتی ناپایداری دارند و پیشرفت بیماری در    عالئمکه    شود ی مموارد شدید به مواردی گفته  

ستند. سرعت پیشرفت  سریع است و دارای اختالل عملکرد یا حتی نارسایی بیشتر از دو ارگان ه

 زندگی بیماران را تهدید کند. تواند یمبیماری 

 

 و سایر پنومونی ها وجود دارد؟  COVID-19چه تفاوتی میان 

تنفسی اولیه، با   عالئمشایع شامل سرفه، سرفه خلط دار، یا تشدید  عالئم پنومونی باکتریال.  -۱

بیماری عموماً مسری در نظر گرفته   ن یا .استخلط چرکی یا خونی، با یا بدون درد قفسه سینه 

 .شودینم

۲- SARS/MERS های  روس یکروناوجدید در همان خانواده  روسی کروناو. اگرچهSARS   و

MERS   جای دارد، یک آنالیز تکاملی ژنتیکی نشان داده که این ویروس متعلق به شاخه دیگری

یا   SARSیروس یک ویروس ی ژنومی ویروسی، این و های توالاست. بر اساس  رگروهیزاز همان 

 نیست.   MERSیک ویروس 

، افتراق  SARS/MERSو پنومونی ناشی از   COVID-19با توجه به تشابه پنومونی ناشی از  -۳

، تست شناسایی  نی؛ بنابرا این دو با استفاده از تظاهرات بالینی و نتایج تصویربرداری دشوار است

 الزم است.   rRT-PCRپاتوژن با 

 توسط ویروس آنفلوانزا، رینوویروس،  جادشدهیا نی ی ویروسی. پنوموسایر پنومونی ها -4

 ها. روس ی کروناوسانی، ویروس سینسیشیال تنفسی و سایر آدنوویروس، متاپنوموویروس ان
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( افراد در تماس نزدیک با بیماران CDC) های ماریبطبق اطالعیه مرکز کنترل  

 چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ 

  سرکار نشوید.  زدهوحشت ی پایش شخصی را دنبال کنید و در خانه بمانید. هالدستورالعملطفاً 

 هاافتهی روزانه از وضعیت سالمتی خود انجام داده و یهایبررسنروید. زیاد بیرون از خانه نروید. 

منظم در ارتباط بمانید.  طوربهرا به مقامات مسئول گزارش دهید و با پزشکان اجتماعی خود 

ظاهر شدند، لطفاً برای ارزیابی بیشتر و درمان به مراکز   عالئمسرفه یا سایر  تب،  کهیدرصورت

 بهداشتی اجتماعی مراجعه کنید.

 

 چه اقدامی باید انجام دهم ؟ شده باشم COVID-19اگر احتماالً دچار عفونت با 

که برای   یزمان برای ارزیابی، تشخیص و درمان مراجعه کنید. شدهن ییتعفوراً به مرکز پزشکی 

، باید پزشک  د یکنی ممراجعه    nCoV-2019دریافت مراقبت پزشکی به سبب عفونت احتمالی با  

اخیراً به مناطق    که یدرصورت  ژه یوبه ی اخیر و سابقه اقامت خود مطلع سازید،  هامسافرت خود را از  

مشکوک به  پنومونی یا افراد  مبتالبهسابقه تماس با بیماران و هرگونه  د یاسفرکرده اپیدمیک 

nCoV-2019 .مهم است که در طی ویزیت برای   اریبس  و حیوانات را به پزشک اطالع دهید

 ی جراحی استفاده کنید.هاماسک حفاظت از خود و دیگران از  

 

 چگونه یک مرکز درمانی را برای معالجه انتخاب کنیم؟! 

السیون و مراقبت انجام  ایزوالسیون و درمان باید در یک بیمارستان با شرایط مناسب برای ایزو

 پذیرش شوند. ICUشدید بیماری باید هر چه زودتر در   موارد شود.

 

 به هنگام انتقال یک بیمار چه مواردی باید انجام شوند؟ 
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و مجهز به پرسنلی که    شوند یممنظم ضدعفونی    طوربهبیماران باید در وسایل نقلیه مشخص که  

 وسایل حفاظتی دارند، منقل شوند.

 

 وجود دارد؟  COVID-19یا واکسنی علیه  داروآیا 

عموماً    مارانیب  وجود ندارد.  COVID-19ی اختصاصی علیه  روسی ضدودر حال حاضر، هیچ درمان  

درمان ضد میکروبی غیرمسئوالنه و   از .کنند ی م، مراقبت حمایتی دریافت عالئمبرای بهبود 

الطیف خودداری کنید. در حال حاضر،  در ترکیب با داروهای ضد میکروبی وسیع    ژهیوبهنامناسب،  

یک واکسن جدید ممکن است   ساخت  واکسنی علیه این بیماری جدید وجود ندارد.هیچ 

 ی طول بکشد.زمانمدت

 

 را درمان کنیم؟  COVID-19چگونه 

تراحت دادن بیمار در بستر، مراقبت حمایتی را فراهم کنید، هیدراسیون کافی،  همراه با اس -۱

حیاتی و اشباع اکسیژن را   عالئم دقتبه تی و هومئوستاز داخلی را حفظ کنید و تعادل الکترولی

 پایش کنید.

ی هاشاخصC (CRP ،) دهندهواکنش  ن یپروتئی روتین خون و ادرار، هاتست نتایج  -۲

  طوربهبیوشیمیایی )آنزیم کبدی، آنزیم میوکاردی، عملکرد کلیوی و غیره( و عملکرد انعقادی را 

 طوربهانجام دهید و  را    ( (ABGصورت نیاز آنالیز گاز خون شریانی  در  نظر بگیرید.متناسب تحت  

 منظم تصاویر گرافی قفسه سینه بیماران را ارزیابی کنید.

ی شامل کاتتر بینی، ماسک  مؤثری تراپژنیاکس  موقعبه ع اکسیژن، با توجه به تغییرات اشبا -۳

ی و  رتهاجمیغو تهویه مکانیکی تهاجمی یا  بینی ی با جریان زیاد از طریق تراپژن یاکس اکسیژن، 

 ... را فراهم کنید.

 مناسبی وجود ندارد. ر یتأثی با روسیضدوحاضر هیچ داروی  کهی درحالی: روسیضدودرمان  -۴
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و زمانی که    درمان دارویی ضد باکتریایی را به کار بگیرید: پایش باکتریولوژیک را تقویت کنید   -۵

 یال را آغاز کنید.ثانویه وجود دارد درمان آنتی باکترشواهد عفونت باکتریایی 

 درمان پزشکی سنتی چینی. متناسب با سندرم درمان کنید. -۶

 

 رای ترخیص بیماران قرنطینه شده چیست؟ بالینی ب معیارهای

 است. شدهکنترل شرایطی که بیمار پایدار است و تب   -۱

عملکرد   اختاللی از عالئمو بدون  وجهتلقابیک بهبودی  دهندهنشانتصویربرداری از ریه  -۲

 . استارگان 

درجه  بیمار تنفس نرمال، هوشیاری طبیعی، صحبت کردن بدون مشکل و رژیم نرمال و  -۳

ی  توجهقابل صورتبهتنفسی باید  عالئم حرارت بدن طبیعی به مدت سه روز داشته باشد.

 منفی شده باشند. او به فاصله حداقل یک روز  PCRباشد و دو تست  افتهیبهبود
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 به عفونت تنفسی در بهار و زمستان جلوگیری کنیم؟  از ابتالچگونه 

را   هادست حتماًمرتب با آب جاری و صابون معمولی یا ضد میکروبی بشویید.   طوربهرا  هادست  

  مثالعنوانبهفاصله پس از تماس با ترشحات تنفسی )بال  را  هادست  .د یکنخشکی تمیز  هاحولهبا  

صحیح را انجام دهید. دهان و بینی خود را هنگام   سرفه/تمرینات تنفس بعد از عطسه( بشویید.

، بینی و یا  هاچشم بپوشانید و از دست زدن به  هان یاسرفه یا عطسه با دستمال یا حوله و شبیه  

 هیزید.پرب هادست دهان قبل از شستشوی کامل 

  خواب   ،د یدارنگهسیستم ایمنی و سالمت عمومی بدن را تقویت کنید. یک رژیم غذایی متعادل را   

ی بپرهیزید. بهداشت مناسب  کاراضافه منظم ورزش کنید، همچنین از    طوربه کافی داشته باشید و  

هوای تازه  منظم در طول روز برای ورود طوربه را  هاپنجره ی مناسب را رعایت کنید. ه یتهو و 

 .د یبازکن

 .د یکنیدورو ارتباط با افراد دارای عالئم عفونت تنفسی   ی شلوغهامکان از 

ی هامراقبتی ظاهر شد جهت  نفس   گرتیدهرگونه عالئم    ا ی  وآبریزش بینی    ،عطسه  ،سرفه  ،اگر تب

 پزشکی مراجعه کنید.

 

 ؟ شوندیم ریگهمه هاروسیاز و یناش یچرا آنفوالنزا

  رش یپذ از طریق ترشحات و قطرات تنفسی و تماس افراد آلوده با افراد مستعد  اًدتعم آنفلوانزا

ی اوج شیوع آن  نقطهی طورکلبه. ابد ییمتماس با وسایل آلوده به ویروس انتقال  ایو حساس( )

« و  Aی ویروس نوع »آنفلوانزااز دو نوع  عموماًی انسانی آنفلوانزا. استدر پاییز و زمستان 

اغلب تحت جهش   آنفلوانزا « Aی نوع »هاروس یو .ند یآی مبه وجود  « Bنوع »ویروس  ی آنفلوانزا

  H1N1, H3N2, H5N1ی انواعی همچون  هارمجموعهی زدر    توانیمو بعدتر    قرارگرفته  ژنیآنت
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ها آن ،شوند ی آنفلوانزا ظاهر م روس یو د یجد  یهارگروه یز یوقتی شوند. بند طبقه  H7N9و 

 ها است.در برابر آن   تیفاقد مصون یطورکلبه ت یجمع را یز ند شوی م ریگهمه یراحتبه

 

 دورنگه داشت؟  جدید روسیخود را از و توانیچگونه م

 ۱-  COVID-19  (nCoV-2019 )شودیمنتقل م  تنفسی و تماس قطرات طور عمده توسط به ،  

 شوند. دهیپوش یدرستبه  د یبا یپزشک یجراح یهاماسک  نیبنابرا

ی پوشاندن بینی یا دهان خود با دستان خالی از دستمال یا  جابه سرفه،  ا یهنگام عطسه  - ۲ 

 ماسک استفاده کنید. 

  وجود داشته باشد بر روی دست  روس یاگر و یحت .د ییبشودرست مرتب و  طورها را بهدست  - ۳ 

 ینیب  قی از طر  یبه دستگاه تنفس  هاآن را از بین برده و از ورود    هاروس یو  تواند یم  هاشستن دست 

 .کند ی مجلوگیری  دهان ای

ورزش   شتر یبی شلوغ و بسته بپرهیزید. هامکان ه و از رفتن ب د یکن تی خود را تقو ایمنی - ۴ 

  ی ریراه جلوگ نیترشما مهم  سیستم ایمنی ت یتقو .د یبرنامه منظم خواب داشته باش کیو   د یکن

 .است ابتال از

د آلوده تماس داشته باشید تنها  فر با کهی درصورت! د یازده همیشه مطمئن باشید که ماسک  - ۵ 

 .۲از استنشاق قطرات حامل ویروس محافظت کند  شمارا تواند ی ماستفاده از ماسک  

 

 از ورود چنین ویروس کوچکی ممانعت کند؟  تواندیمآیا ماسک 

 
زمان جهانی بهداشت، استفاده از ماسک فقط برای افرادی که عالیم مشکوک به کرونا و  ]مترجم: طبق آخرین توصیه های سا   ۲

 شود[ ران توصیه میمامراقبین این بی 
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  "عامل انتقال ویروس"هستند. هدف از گذاشتن ماسک بیشتر محافظت در برابر  مؤثر هاماسک  

 ت مستقیم در برابر ویروس.  است تا محافظ

  کوتاه و انتقال آئروسل   فاصلهاز   ک یشامل تماس نزد یتنفس  یهاروس یانتقال و ی هاراه  نیترج یرا

با   مردم  معلق در هوا که معموالًذرات یا  آئروسل  است. یدر مسافت طوالن )ذرات معلق در هوا(

  صحیح طور ماسک به  دنیپوش. شودی ماطالق ها در تماس هستند، به قطرات تنفسی بیماران آن

به   روس ی و م یمانع از ورود مستق ن یمسدود کند و بنابرا  ی طور مؤثررا به  یقطرات تنفس  تواند یم

 .شودیبدن م

  ی جراح  یهاماسک   .ستین  یضرور  N95  ا ی  KN95ماسک    دنیکه پوش  د یتوجه داشته باش  لطفاً 

 کنند. یری جلوگ یتنفس  یارمج  به روسیو  یاکثر قطرات حاو از ورود  توانند ی م  معمولی نیز

 

 ی مختلف چیست؟کاربردهای مختلف با هاماسک یهایژگیو

 ی کتانی.هاماسک  ، ی جراحیهاماسک ,  KN95/N95ی هاماسک: هاماسک انواع عمده  

  ی مساو ایتر بزرگ  یکی نامیآئرودقطر  ذرات را با درصد ۹٥ توانند ی م N95/ KN95ی هاماسک  

 توانند یها م ماسک . این نوع کنند ی مجلوگیری  هاروس یو کرده و از عبور  ر را فیلتر کرومت یم ۰.۳

 کنند.  جلوگیری ابند ییم  انتقال هوا یی که از طریق هایماریاز ب

است   زی گرآب   هیالک ی بیرونی هیال  است.  هیال ۳ یصورت دارا بارمصرفک ی یجراح یهاماسک  

ذرات    درصد  ۹۰  ی است که لتریف  یدارا  یانیم  ه یال  .کند یم  یری که از ورود قطرات به ماسک جلوگ

و دهان رطوبت   ینیدر تماس با ب یداخل هیو ال کند ی مسدود مرا   میکرومتر ۵تر از با قطر بزرگ 

  ی ریجلوگ  یهستند و برا  لیاستر   یاقدامات پزشک  ی معموالً برا  هاماسک این نوع    .کند یرا جذب م

 .شوند ی از هوا استفاده م یناش یهایماریاز ب
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 رند یگینمی روی صورت قرار خوببههستند و  بدقوارهی( سنگین و ا)پارچه یکتانی هاماسک  

 کارایی ندارند. هاروس یو بنابراین برای مقابله با 

 

 متداول یهاماسک یهایژگیو
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 ست؟ یچ N95 ماسکو  KN95 ماسک نیتفاوت ب

این   است. یمحافظ تنفس  پوشش  ینوع ند یگوی منیز دستگاه تنفس که به آن  هاماسک این نوع 

ی معمولی بهتر روی صورت قرار  هاماسک که نسبت به  اند شدهیطراحطوری  هاماسک نوع 

  کند.  فیلترطور مؤثر ذرات موجود در هوا را و به چسبند یم صورتبه و تا حد امکان  رند یگیم

"N" است که   ی نمع ن یبه ا "۹۵" است. یروغن ر یمحافظت در برابر ذرات معلق غ"دهنده نشان

طور که با  دستگاه تنفس، همان نیکه ا  دهد ی، نشان مستین درصد  ۹٥ کمتر از هیراندمان تصف

کوچک   اریبس  شدهش یاز ذرات آزما درصد ۹٥حداقل  تواند ی شده است، مثابت  قیدق شیآزما

  N95 هی، راندمان تصفگذاشته شود ح یطور صحاگر به ( را مسدود کند.کرومتریم ۰.۳ )اندازه

،  بسته شود  صحیح   طوراگر به   ی، حتحالن یباا  دارد.   ی برتر  ی و جراح  یمعمول  یهاماسک   به  بتنس 

 .بردینم ن یرا از ب سرایت ویروس ریسکدرصد  صد 

 GB) نیاستاندارد چ سازمان در شده  یبند رتبه ی مشخصهااز ماسک  ی کی KN95ماسک  

 CFR 42)  کایآمر   ستانداردسازمان ای  بند رتبه  در   N95  ماسک  کهی درحال  است  (2626-2006

 کسانیاساساً    یبند رتبهماسک در  دو    ن یا   ش یآزما  یهاروش   و   ی الزامات فن  است.   شدهن ییتع  (84

 دارند. ٪۹۵ هیمربوطه راندمان تصف یاست و هر دو با استانداردها

 

 م؟ یچگونه ماسک را انتخاب کن

  <N95 ماسک تنفسیاست:  ر یکننده به شرح زمحافظت از استفاده یماسک برا ییتوانا 

 .یاپنبه  یهاماسک  <یعموم یپزشک یهاماسک   <صورت یجراح یهاماسک 

ماسک   که یدرحال .شوند یارائه م یتنفس  یهاچهیبدون در ایدر دو نوع، با  N95تنفس  ماسک  

، یمزمن تنفس  یهایماریه بب انیمبتال یممکن است تنفس را برا )بدون دریچه( N95 تنفسی



 

46 

  N95 یهادارند، دشوارتر کند، ماسک  یکه مشکل تنفس  ییهایماریب ر یسا  ا ی یقلب یهایماریب

 تر کرده و به کاهش گرما کمک کند.تنفس را آسان  توانند یم یتنفس  یهاچه یدردارای 

پوشندِ   یبرا یکسانیمحافظت  تیاز قابل یتنفس یهاچهیبدون در ایبا  N95 یتنفس  ماسک 

  ک ی یکی از افراد در نزد تواند ینم یتنفس  یهاچه یبا در N95 ماسک، حالن یباا برخوردار هستند.

 یهاچهی بدون در N95 یهااز ماسک  د یبا روس یو نی، ناقلنیفرد آلوده محافظت کند؛ بنابرا

،  طیمح کی  لیحفظ استر  یبرا شود. یری جلوگ روس ی و وعیاستفاده کنند تا از ش یتنفس 

  ی ممکن است فرد پوشنِد، باکتر را یز شوند یمن شنهادیپ یتنفس  یهاچهیبا در  N95 یهاماسک 

 .را بازدم کند  روسیو  ای

 

 چگونه ماسک را گذاشت و برداشت؟ نحوه استفاده از ماسک چگونه است؟ 

 یها، دسترا قرار دهید   ماسک، ماسک  نییبعد از مشخص کردن قسمت جلو، پشت، باال و پا   -۱ 

آن  و دهان شمارا پوشانده است،  ینیک بکه ماس د یمطمئن شو .د ییبشو دنیخود را قبل از پوش

ماسک عبور   از بدنههوا  نیشود، بنابرا  جاد یبسته ا ط یمح کیتا  بچسبانید  صورتبه ی خوببهرا 

 .د یهر گوش قرار دهپشت گوش را   یهاسپس حلقه اطراف آن. یهاشکاف از  ، نه کند یم

  در باال است.   یسفت  یدهیمنوار خ  ی، دارایو پشت  ییعالوه بر قسمت جلو  زینحی  ماسک جرا   -۲ 

که   د یمطمئن شو د یبا نی، همچنید قسمت جلویی رو به بیرون قرار گیردآن، با دنیهنگام پوش

 ی قالب گرفته شود. نیدر اطراف بو  سفت در باال قرارگرفته دهینوار خم

ی دور  هاحلقه  کدست با ی کهیدرحال .د ییها را کامالً بشوقبل از جدا کردن ماسک، دست  -۳ 

و از قسمت پشتی   د یده  ماسک را فشار  یقسمت جلو  با دست دیگر  د یآوری درمرفته و  وش را گگ

محدود مجاز  صورت، استفاده مجدد به نشده باشد  آلوده  ی اگر قسمت پشت ماسک آن را تا بزنید.

 است.
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ماسک  از توانیم ایآ کرد؟ ضیماسک را تعو دیبا بارکوقت یچند  معموالً

 از آن استفاده مجدد کرد؟ ای وم استفاده دام طوربه  N95 تنفسی

  ض یطور مرتب تعوبه   ریدر موارد ز  د یمحدود هستند و با  یمحافظت  تیخاص  یها داراماسک  همه 

 شوند:

 ماسک دشوار است.  قیتنفس از طر . زمانی که 

 است. دهیدب یماسک آس کهیهنگام .

 رد یگینم ارقر صورت  ی رویخوببه و   دادهازدست شکل خود را ماسک  یوقت .

 شده باشد.آلوده  هان یای و شبیه تنفس  ای یماسک با قطرات خون کهیهنگام .

که   یعفون یماریآلوده به ب ماریهر ب ی یا ایزولهخارج شدن از بخش جداساز ایپس از تماس  .

 شده است(.تماس دارد )ماسک آلوده  یبرا یاطیبه اقدامات احت ازین

 ی، دستورالعمل مشخصیازجمله سازمان بهداشت جهان یمللالنیب یهادر حال حاضر، سازمان  

مربوط به زمان   یهادستورالعمل  هم هنوز  نیچ  ندارند.  N95  ماسک  دنیدرباره زمان مناسب پوش

  دنیو زمان پوش یمحافظت تیدر مورد قابل قاتیتحق نکرده است. یها را معرفاستفاده از ماسک 

 درصد یا ۹۵روز استفاده  ۲پس از  هیتصف ییناکه توا دهد ینشان م N95 ی تنفسیهاماسک 

فیلتر   ییتوانا نکرده است. یادیز رییتغ یتنفس  مقاومت ظاهری کهی، درحالماند یم یباالتر باق

 یهایماریاز ب  یریشگ یکنترل و پ  مرکز  .ابد یی کاهش م  درصد  ۹٤.۷روز استفاده به    ۳پس از    کردن

  طوربه هاماسک بتوان از این ، N95ماسک ودکه در صورت کمب می کند  هیتوص متحدهاالتیا

  ده یخراش  مثالًباشند )  دهیدب ی آسواضح کثیف یا    صورتبه مداوم یا دوباره استفاده کرد مگر اینکه  

 باشند(. پاره شده ای
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 شودیمی عینک را از بخاری که از باالی ماسک خارج هاشه یش توانیمچگونه 

 حفظ کرد؟

دستان   لمس ماسک ، لطفاً قبل از هنگام گذاشتن ماسک دن عینکبخار کر ی ازریجلوگ یبرا 

است،   شدهبسته و در جهت درست حیصورت صحکه ماسک به  د ی، مطمئن شود ییخود را بشو

تا  شده   وجور جفت ی  خوببهو روی آن   متناسب با صورت شما قرارگرفته  ماسک که  د یمطمئن شو

ماسک عبور   بافت  ازی اطراف ماسک  هاافکش ی خروج از جاکند و هوا به   جادیبسته ا  طیمح  کی

 .کند 

 

 های خاص باید چگونه باشد؟یتجمعدر نحوه انتخاب ماسک مناسب 

زنان  شودی ها راحت باشد توصیه مرا انتخاب کنند که برای آن  ییهازنان باردار باید ماسک -۱

 .  ارتباط داشته باشند  یاحرفه  یهامشاورهبرای دریافت   باردار با پزشکان

مزمن باید در مورد پوشیدن ماسک به دنبال  هاییماریافراد سالخورده و بیماران مبتالبه ب -۲

ری مبتالبه بیما  افراد مثال،  عنوان بهها متفاوت است؛  شرایط بدنی آن باشند زیرا    یاراهنمایی حرفه 

 هاییماریاحساس ناراحتی کنند و حتی ببا پوشیدن ماسک ممکن است وی قلبی و ری  های 

 . د ها را تشدید کنآن

کودکان ماسک مخصوص   شودی کودکان کوچک است، بنابراین توصیه م صورت یطورکلبه -۳

 خود را بپوشند. 

 اهمیت دارد؟  یتنفس هاییماریچرا شستن دست در جلوگیری از ب

خونی،   یهااز طریق آب، مواد غذایی، خون یا فرآورده  هایروس ها وسیله اصلی انتقال ودست  

لمس مستقیم یا غیرمستقیم است. مطالعات نشان  ین دستگاه گوارش و عالوه براات تنفسی، قطر



 

49 

تنفسی  یهاکه شستشوی دست یکی از اقدامات مؤثر برای جلوگیری از اسهال و عفونت  دهد یم

 است.

 

 بشوریم؟ ی درستبهرا  هادستچگونه 

 .ادغام کنید همردصابون را روی دست بمالید و کف دست را با انگشتان  :۱مرحله

 هادست ید.  یبشو  ار  خود  انگشتان  ، را به پشت دست دیگر خود قرار داده  کف یک دست  :۲مرحله

 کنید.  را عوض

 دهید.  وشوشست بین انگشتان خود را  :3مرحله

 .د یبکن  را  کار  نیهم  هم  گرید  دست  با.    بشویید   تانیهادست   کف  با  را  خود  انگشت  پشت  :4مرحله

د. همین کار را برای شست دیگر  ییفاده از دست دیگر بشوود را با استانگشت شست خ  :5مرحله

 انجام دهید.

 دهید. وشوشست دست دیگر   نوک انگشتان خود را روی کف :6مرحله

. همین کار را  د یچرخانی مبه دور آن  کهی درحال بشویید را با دست دیگر  کدست مچ ی :7مرحله

 برای دست دیگر انجام دهید.

  رآب یزدر آخر دستان خود را  و دهید انجام  ربا ۵ه را حداقل حل فوق، هر مرحلدر هر یک از مرا

 جاری بشویید.

 

 ؟  هستند چه روزمره  یزندگ در دست بهداشت مهم زمان های
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 .د یپوشانی مبا دست خود سرفه یا عطسه را  کهیهنگام -۱

 پس از مراقبت از بیمار. -۲

 قبل، حین و بعد از تهیه غذا. -۳

 غذا.قبل از  -۴

 بعد از رفتن به توالت.  -۵

 پس از دست زدن به حیوانات. -۶

 ی درب.هاره یدستگ ی آسانسور و هادکمه بعد از لمس  -۷

 به خانه. رونیاز ببعد از بازگشت   -۸

 

 را تمیز کرد؟  هادست توانیمدر صورت عدم وجود آب تمیز چگونه 

ها   روسی کروناو تمیز کنید. ، الکل حاوی دست  کنندهیضدعفوندستان خود را با یک  د یتوانیم

 حساسیت دارند. هاکنندهیضدعفونی آلی و هاحالل در برابر اسید یا قلیا مقاوم نیستند اما به 

حاوی الکل    کنندهیضدعفونکند، بنابراین محصوالت    رفعالیغویروس را    تواند یمدرصد    ۷۵  الکل

ا صابون و آب جاری شستشو دستان ب جایگزینی برای عنوانبه تواند ی م( ٪۱۰۰مطلق )با غلظت 

 استفاده شود.

 

 کند؟ شستن دست با صابون و آب پاکیزه در مقابل کروناویروس عمل می ایآ
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کند. شستن مکرر دست یکی از ابزارهای مؤثر در پیشگیری از عفونت ویروسی مثل  بله کمک می  

  ی طور مؤثرواند بهتشست و شوی دست با صابون و آب می .است روسیرینوویروس و کروناو

همچنین  رآب ی وشو با صابون زرا از روی پوست از بین ببرد و شست هاسمیکروارگانیآلودگی و م

معتبر مثل مرکز کنترل و پیشگیری  یهاسازمان  ن یساسیت پوست را کم کند؛ بنابراتواند حمی

  (CDC)  هایماریبرای کنترل و پیشگیری ب متحدهاالت یو مراکز ا WHO، چین یهایماریب

 اند.کرده   جاریهمگی توصیه به شستن دست با استفاده از صابون و آب 

 

 را کم کند؟  COVID-19تواند عفونت درصد می 75الکل 

درصد، کلروفرم، فرمالدئید،  ۷۵الکل  .اند ارگانیک حساس  یهاها به حالل  روس ی بله کروناو

کنند؛   رفعال ید ویروس را غنتوانپراستیک اسید و اشعه فرابنفش می  ، حاوی کلرین یگندزداها

  COVID-19تواند از عفونت می  موبایل با الکل  یهایها و گوشپاک کردن دست  نیبنابرا

 پیشگیری کند.

 

 در منزل مراقبت کنیم؟  COVID-19مبتال به چطوری از بیماران 

 حداقل یک متر.  یبیماران از بقیه اعضای خانواده و حفظ فاصله  نه یقرنط -۱

 بعد از هر بار استفاده. ماسک کنیم، دور انداختن ماسک وقتی از مریض مراقبت می  ند یپوش -۲

ها با صابون پس از تماس با بیماران و همچنین ایجاد تهویه مناسب در فضای  شستن دست  -۳

 .زندگی بیمار

 

 انگی الزم است؟خبا عالئم خفیف قرنطینه  شکوککیس های م یبرا
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  سازمان جهانی بهداشت رمان و منابع پزشکی، د بودن افیناک کم وظرفیت  . با توجه بهبله 

که بیماران با عالئم خفیف )تب خفیف، سرفه، عطسه و گلودرد بی عالمت( و   کند ی پیشنهاد م

عدم بیماری مزمن )مثل بیماری ریوی، بیماری قلبی، نارسایی کلیه، یا بیماری سیستم ایمنی(  

 ه شوند.توانند در خانه قرنطینمی

در   لدر خالل قرنطینه خانگی بیمار نیاز دارد که با اعضای کاردرمانی تا زمان بهبودی کام -۱

 .ارتباط باشند 

 منظور دسترسی به وضعیت بیمار مانیتور کنند  اعضای کادر درمان باید سیر عالئم را به  -۲

 یهاتکنند و مراقب  عایتر یخوببه ی را بهداشتاصول و اعضای خانواده بایستی  مارانیب -۳

 .نمایند یشگیری را دریافت پ یهاو دستورالعمل  هابهداشتی، نظارت

 نیازمند  ،  دریافت کند   را  خانگی قرنطینه  باید  بیمار آیا اینکه  مورد  در گیری تصمیم ط! احتیا 

  منزل  بهداشتی هایمراقبت  در که است بیمار امنیت  و سالمتی خطرات از بالینی دقیق ارزیابی

 .  دارد نقش

 

 

 کرد؟  را فراهم  مشکوک افراد خانگی برای قرنطینه شرایط توانیم نهچگو

 فراهم کنید. بیمار برای مناسب تهویه با منفرد اتاق یک (۱

 برخوردار خوبی سالمتی  از را که فردی است  حداقل تعداد مراقبین استفاده کنید. بهتر  از (۲

  مالقات  د. از هرگونهندارد، برای مراقبت از بیمار انتخاب کنی مزمنی بیماری هیچ و است

 شود. اجتناب باید  از بیمار

 از فاصله بیش الاقل، یا کنند  زندگی یاجداگانه یهااتاق در باید بیمار خانواده اعضای (۳

 دهند. شیر طفل خود به توانند ی شیرده م را حفظ نمایند. مادران بیمار از متر  یک

اعضای خانواده و  یمارین بفضاهای مشترک مورداستفاده ب کنید و محدود را تردد بیمار (۴

که   کنید  حاصل اطمینان مکرر طورها بهپنجره کردن کاهش دهید. با باز حداقل به را

 .شوند یم تهویه یخوببه غیره( و حمام مشترک )آشپزخانه، فضاهای
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 ناسب و فیت صورت شمام باید  بزنید. اندازه ماسک  بیمار ماسک اتاق در حضور هنگام (۵

 آلوده بپرهیزید. بالفاصله بعد از آلوده یهادست  با ماسک نجا کردیا جاب لمس باشد. از

 بشویید. را هاکنید. پس از برداشتن ماسک دست  تعویض را شدن ماسک، آن

 هادست  بیمار ایزوالسیون بخش شدن از خارج یا  وارد یا بیمار با مستقیم تماس از بعد  (۶

 وقتی توالت و به رفتن  از بعد  ،خوردن غذا از غذا، قبل تهیه از  بعد  بشویید. قبل و  را

نیستند،  آلوده  وضوحبه هادست  بشویید. اگر را ها، دست رسند ی م نظر به آلوده هادست 

هستند،  آلوده وضوحبه هادست  اگر دست تمیز کنید؛ کنندهیمواد ضدعفون با را هاآن

 بشویید. صابونآب و   با را هاآن

 ها استفاده ازکردن دست خشک   ین کار برایصابون، بهتر و آب با هادست  شستن از پس (۷

 حوله یک با را هااست و در صورت عدم دسترسی، دست  بارمصرفیک کاغذی یهاحوله

خیس و مرطوب شدن آن را تعویض   در صورت و ید کنخشک پاک  و  تمیز یاپارچه

 نمایید.

نید، زب کنید )ماسک حفظ یخوبهوایی را به یهاو راه تنفسی دستگاه مناسب بهداشت (۸

 خود دهان با باال آوردن آرنج، یا کرده استفاده یکاغذ دستمال هنگام سرفه یا عطسه از

 (.سرفه یا عطسه دستان خود را بشویید  بپوشانید. بالفاصله پس از را

  دور  ها راآن  یاکنید و  یضدعفون دهانتان را و بینی پوشاندن برای مورداستفاده وسایل  (۹

 صابون ها باشستشوی دستمال  بشویید )مانند  صحیح طوربه  استفاده از بریزید و یا بعد 

 آب(. و شوینده مواد یا

 تماس از همچنین و تنفسی یا ترشحات دهانی خصوصقطرات، به با مستقیم تماس از (۱۰

 بیمار اجتناب کنید.  مدفوع  با مستقیم

ر  ادرا و مدفوع یکاردست همچنین و بیماران تنفسی دستگاه و دهان کردن تمیز هنگام (۱۱

ها دستکش  انداختناستفاده کنید. بهنگام دور  بارمصرفیک یهادستکش از مارانبی

 .ید آوراحتیاط الزم را به عمل

روی  مسواک، وسایل  مانند  شده توسط بیمارآلوده وسایل یا بیمار با مستقیم تماس از (۱۲

د.  بپرهیزی غیره  و حمام، روتختی چنگال، غذا، نوشیدنی، حوله، حوله و  میز مثل کارد

 بریزید. دور استفاده از پس را هاآن  بشویید یا شوینده مواد با را ها و ظروفببشقا
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 میزهای مانند   شوند یبرای پاک کردن و ضدعفونی کردن روزانه وسایلی که مکرراً لمس م (۱۳

 خانگی کنندهیضدعفون مواد  خواب ازسایر وسایل اتاق  تخت و  چارچوبکنار تخت، 

( )اکثر  ۹۹: ۱: آب = یدکنندهرقیق )نسبت سف یدکنندهسف که حاوی  معمولی

سدیم هستند( است استفاده کنید.   هیپوکلریت %۵حاوی  خانگی هاییدکنندهسف

 کنید. یضدعفون و در روز تمیز باریک  را حداقل توالت و حمام  سطوح

از مواد شوینده   غیره و حمام، حوله یها، حولههایبیمار، روتخت یهالباس شستن برای (۱۴

تا   ۱۴۰  دمای با لباسشویی ماشین یک در را هایا آن  ید لباس و آب استفاده کن معمولی

لباسشویی   شوینده با مواد (گرادیدرجه سانت ۹۰تا  ۶۰)معادل  فارنهایت درجه ۱۹۴

 در آلوده را ها و رختخواب. مالفهید کنخشک کامالً را  فوق موارد  سپس خانگی بشویید و

 خود،  لباس و باپوست مستقیم تماس از جلوگیری برای  قرار دهید. لباسشویی هاییسهک

 آلوده را تکان ندهید. یهاپارچه

 انسانی، از ترشحات به آلوده اشیاء سطوح و لباس، مالفه لمس و کردن تمیز از قبل (۱۵

ها پالستیکی( استفاده کنید. دست  بند یش پ )مانند  محافظ لباس و بارمصرفیک  دستکش

 بشویید. هاآن  درآوردن از د عب و دستکش  پوشیدن از را قبل

 بیمار در مورد اینکه آیا گیری یمبمانند. تصم خانه در کامل بهبودی زمان تا باید  بیماران (۱۶

-rRT است )روش آزمایشگاهی یا / بالینی تشخیص نیازمند     یا نه؟ است یداکردهپ بهبود

PCR  آزمایش متوالی   ود بین منفی همراه باشد. فاصله با نتایج و انجام بار دو حداقل باید

 باشد(. ساعت ۲۴ حداقل بایستی

 

 کرد؟  باید چه COVID-19 با بیمار  نزدیک تماس در صورت

 مورد یک با که پزشکی متخصصینازجمله  افراد نزدیک: کلیه یهاتماس رفتنتحت نظر گ 

شروع تحت  . وند روز تحت نظر پزشکی قرار داده ش ۱۴ به مدت اند، باید بوده  تماس در  مشکوک

  تب، عالئم یژهو، به متیعالهرگونه  شروع محضبه . است بیمار با تماس روز آخرین  از ، رفتنر گنظ

 حین در، باید اقدام به درخواست کمک پزشکی نمایید.  اسهال یا نفس سرفه، تنگی انندم یتنفس 

 .باشند  تماس در پزشکی ینبا متخصص باید  جویان مدد ، رفتنتحت نظر گ
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جویان بدهند: اینکه در صورت ظهور  مددهای الزم را به یگاهآ، لقب از باید  پزشکی متخصصین

و   ونقلحملی هاروش ترین یهتوصاز کجا درخواست کمک پزشکی نمایند، قابل  هاآن، عالئم

و ابزار   هاروش و  شدهیینتعهای یمارستانبانتقال به مراکز درمانی، زمان و مکان ورود به 

 است:  زیر شرح بهی خاص هادستورالعملچیست؟ برای کنترل عفونت  استفادهقابل

مثبت در   عالئماعالم کنید که یک مورد مشکوک با  و دهید  اطالع بیمارستان به قبل زا .1

 مسیر مراجعه به بیمارستان است. 

 .بزنید  جراحی ماسک بیمارستان به مسیر مراجعه در .2

آمبوالنس تماس   ابکنید. ن استفاده بیمارستان به جهت مراجعه عمومی نقلیه وسایل زا .3

 را هاپنجره در مسیر جاده  کنید  سعی و کنید  استفاده شخصی نقلیه وسیله از یا بگیرید 

 ید.دارنگهباز 

 و د نکن حفظ هازمان همه در را یتنفس بهداشت  باید  بیمارانبا  نزدیک  تماس افراد در .4

ن یا در  در حین ایستادن یا نشستن در مسیر بیمارستاد. نبشوی ان خود را دست مرتباً

 متر( فاصله بگیرید. ۱)بیش از  دیگر  افراد ازداخل بیمارستان 

 روش صحیح به ی خود راهاباید دست  بیماران نیمراقب و بیماران با تماس افراد در .5

 .د نده شستشو

 بیمارستان به مراجعهمسیر  در بدن مایعات یا تنفسی ترشحات به آلوده سطح تمامی  .6

  [ وایتکس]  یدکنندهسف حاوی  معمولی خانگی هایهنند کیضدعفون با  وشده  تمیز باید 

 گردند. یضدعفون شدهیقرق

 

 

 کنیم؟  کنترل  را بیمارستانی عفونت چگونه

اکید از استانداردهای   صورتبهعفونت،    انتقال خطراتدادن   کاهش  برایایستی  ب پزشکی کارکنان

پزشکی تبعیت  وسیجر های  رپی  هاپروتکل بهداشتی کنترل عفونت در مراکز درمانی و همچنین از  

شخصی، بهداشت دست، مدیریت    ی محافظت هاروش یری کارگبه نمایند. آنها بایستی با تمرین و 

تانی اعمال بخش، ضدعفونی کردن محیط و مدیریت پسماندها، کنترل بهتری بر عفونت بیمارس

 کنند.
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  ماسک طبی جراحی و غیره ی محافظ کار، کاله کار، هالباس  ایستگاه/اتاق معاینه اولیه و تریاژ:

 بپوشید.

ی  ادورههای یزیت و در حین مشاوره و  بخش سرپایی، اورژانس، سرپایی تب و بخش ایزوالسیون:

(round)  جراحی و غیره استفاده کنید، در  روزانه، از لباس کار محافظ، کاله کار، ماسک طبی

س، هنگام انجام عمل صورت تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات و مدفوع، از دستکش التک

ی که ممکن است با تولید آئروسل و ذرات معلق در هوا یا مایعات بدن همراه  امداخلهجراحی/

ماسک  کشن خلط، از ی داخل تراشه، مراقبت راه هوایی و سا گذارلولهدر حین  ازجملهباشند، 

N95 محافظ   یرقابل نفوذ ایزوالسیون، لباس غای صورت، دستکش التکس، لباس یشهش، محافظ  

و در صورت لزوم از رسپیراتور استفاده نمایید. سیستم کنترل ویزیت و سرکشی به بیمار بایستی 

اکید برای بیماران ایزوله شده اجرا شود. در صورت لزوم و ضرورت ویزیت یک بیمار،  صورتبه

ت  ی مناسب محافظت شخصی بر اساس مقرراهاروش   ازنظر سرکشی کننده به بیمار باید    کارکنان

 آموزش داده شوند.  مرتبط

 

 ؟ پوشندیم در هنگام مشاوره لباس محافظ تب کلینیک  پزشکی کادر  چرا

این نیروها   یری هستند.گهمه و کنترل پیشگیری یهانیرو ترینیاصل پزشکی کارکنان (۱

 بیماران بهتوانند کمک بهتری یم ،کنند  عمل خوب شخصی حفاظت در که زمانی فقط

 نمایند.

افراد   بتوانند  که یاگونه به پزشکی  کارمندان شغلی  ایمنی و سالمت ینتضم منظوربه (۲

، بایستی دهند  نجات و  نموده شناسایی مؤثر طوربه و  موقعبه رابه بیماری  مشکوک

 سطوح تمام در بیمارستانی یهاعفونت  کنترل و نیز  کنترل و  پیشگیری ابزارهای

 باید از طریق رصد کردن پزشکی نان کارک از محافظت و  ها افزایش داده شودیمارستانب

 صحیح تشدید شود.پشتیبانی  و  مراقبت ینتأم و  آنها یسالمت

 

 است؟  یازدر مؤسسات بهداشتی موردن شخصی محافظ چه تجهیزات
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،  ایمنی ، عینک بارمصرفیک  جراحی ، ماسکبارمصرفیک  کارکاله  به باید  پزشکی مؤسسات

  بارمصرف، یک  کفش روکش  ،  بارمصرفیک  التکس شمحافظ، دستک  باس)گان سفید(، ل کار لباس

 مجهز باشند. غیره و  فشار مثبت یهاسرپوش  یا پیشرفته تنفسی تمحافظ یهادستگاه

 

 چیست؟  COVID- 19شیوع برای زمان  شده یه توص زندگی شیوه 

  بخورید،   آجیل و مرغ، شیر، حبوباتماهی، گوشت، تخم  ازجمله پروتئین پر غذاهای روزانه .1

 گوشتاز خوردن کنید.  مصرف مواد غذایی  کافی روزانه، میزان غذایی رژیم اساس بر

 .اجتناب کنید  وحشی حیوانات

 افزایش روزانه غذایی رژیم اساس بر را آن مقدار و بخورید  تازه های سبز و میوه هرروز  .2

 .دهید 

 بنوشید. آب لیتریلیم ۱۵۰۰ حداقل روزانه  .3

 هرروزمیل کنید.  مواد مغذی مختلف منابع و انواع، رنگ شامل و متنوع غذایی رژیم .4

 غذاهای ی ازمتعادلرژیم غذایی  .  مواد غذایی در رژیم روزانه مصرف کنید  نوع  ۲۰ از بیش

 بخورید. حیوانی و گیاهی

 کنید.  اطمینان حاصل منظم غذایی رژیم بر اساس کافیغذای  مصرف از .5

تحلیل   مزمنهای یماریب بهمبتال بیماران و  یه سو تغذ دچار  سالمندانشود ی مپیشنهاد   .6

 غذایی مواد ) مکمل استفاده کنند   عنوانبه  تجارتی  یاروده ای  یه تغذ ی  هامحلول از   ،برنده

یلوکالری(  ک ۵۰۰) اضافی کیلوژول ۲۱۰۰ حداقلروزانه و  (خاص پزشکی اهداف برای

 مکمل دریافت نمایند. عنوانبه

 .درمانی نشوید غذایی  رژیمنامه وارد بر یا نگیرید  روزه COVID-19 اپیدمی حین در  .7

 را تضمین کنید.  خواب ساعت ۷ حداقل روزانه به میزان  منظم استراحت  .8

 تمرینات در. کنید  شروعورزش روزانه  ساعت ۱ حداقل باشخصی  ورزشی رژیمیک   .9

 نکنید. شرکت گروهیورزشی 

 معدنی د ، مواهاویتامین یمولتحاوی   یهااز مکملاستفاده   COVID-19 اپیدمی طی در  .10

 . شودیمتوصیه   دریا اعماقهای یماه روغن و
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 کرد؟  ورزش COVID-19 شیوع حین در توان یم چگونه

 ورزش مداوم طوربه  و دهید  افزایش را آن شدتیجاً کنید، تدر دنبال را جامع ورزشی برنامه یک

 کنید.

یاورد  درما به حرکت  ی مختلف بدن رهادستگاهو    هاقسمت   تمامیرا که   فراگیر  ورزشی یهابرنامه

  آمادگی  ف و مختل هایییتواناتنوع تمرینات ورزشی، افزایش  و  دامنه  گسترش دنبال کنید و با

 را تضمین کنید. خود جسمانی

 با بدن سازگاری از بعد و  شروع  کم شدت   از  را ات دهید. تمرین افزایش یجتدربه  راتمرینات  شدت

 انجام را اساسی  حرکات  شودی م پیشنهاد. دهید  ایش افز یجتدربه را  آن  ، شدتآن میزان تمرینات

 یرید.فراگ باالتر حوسط به انتقال از قبل ساده را یهافن  و دهید 

 تبدیل به یک عادت شود به ورزش کردن ادامه دهید تا زمانی که کنید.  ورزش مرتب طوربه

 

 ؟ گذارد یمی الکلی بر سیستم ایمنی شما اثر های دنینوشسیگار و  چگونه

که خودش باعث ایجاد وازواسپاسم    شودی مر کشیدن باعث افزایش تجمع نیکوتین در خون  گاسی

 . گرددیم هاارگان کاهش اکسیژن(  )  یپوکس یها)انقباض عروق( و 

 به سیستم ایمنی آسیب برساند. تواند یمکاهش اکسیژن در مجرای هوایی و احشا    خصوصاً

ی مغزی  هاسلول مجرای گوارشی و کبد و ه ب تواند یمی الکلی هایدنینوش ازحد ش یبمصرف 

 و سیستم ایمنی را تضعیف کند. زدهب یآس

 ی الکلی را محدود کنید هایدنینوشکه سیگار را ترک کنید و مصرف   میکنی مدرنتیجه پیشنهاد 

 

 جدید بشویم؟  روسیکروناومانع از ایجاد عفونت با  مانیهاخانهچگونه در 

 فزایش دهید ی بهداشتی خود را اهایآگاه -۱
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 ایمنی بدن را باال ببرد  تواند ی مو فعالیت بدنی مالیم کافی و استراحت منظم   تمرین 

ی هنگام  کاغذ دستمال  لهیوسبه دهان و بینی خود را  بهداشت فردی مناسب را رعایت کنید. -۲

مکرر بشویید و از دست زدن به بینی و چشم و   صورتبهرا  هادست  سرفه و عطسه بپوشانید.

 سته نشده اجتناب کنید.ی شهادستانتان با ده

ی خانگی را هازبالهکف و وسایل خانه را تمیز کنید و  را حفظ کنید. هااتاق بهداشت مناسب  -۳

 جدا کرده و آنها را سروقت بیرون ببرید.

 تهویه مناسب در خانه برقرار کنید. بگذارید هوای تازه روزانه وارد خانه شود  -۴

منظم انجام دهید. کف خانه را تمیز کنید و سطوح، وسایل    صورتبه یی را  ندزدا یی. گزداعفونت-۵

 و اثاث خانه را گردگیری کنید.

درجه   ۵۶)فارنهایت ۱۳۲.۸جدید به نور فرابنفش و گرما حساس است. دمای  روس یکروناو 

ی شامل کلرین،  هاکنندهیضدعفون درصد، ۷۵دقیقه، الکل  ۳۰به مدت گراد( سانتی

ی ویروس را  مؤثر صورتبه توانند ی مو کلروفرم  د یپر اکس ی حاوی هیدروژن هاکنندهیضدعفون

 غیرفعال کنند. 

ی تنفسی )مانند تب. سرفه عطسه و  هایماریب عالئماز تماس نزدیک با افرادی که دارای  -۶

 غیره( اجتناب کنید.

 .ماسک بزنید   حتماًید  ی شلوغ و پرتجمع خودداری کنید. در صورت رفتن باهامحلاز رفتن به    -۷

ی بپرهیزید. گوشت  اهل ر یغگوشت حیوانات وحشی را نخورید. از تماس با حیوانات اهلی و -۸

 حیوانات وحشی را لمس نکنید.

 مرتب بزنید. صورتبهرا  نهای آهاواکسن. د یدارنگهحیوانات خانگی خود را در حبس شدید -۹

 نید مناسب حفظ ک صورتبهحیوانات خانگی را  بهداشت

و   شدهپخته ی کامل هاگوشت از هشدارهای ایمنی تغذیه و عادات سالم پیروی کنید. -۱۰

 پز شده بخورید  آب  کامالًی هامرغ تخم
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به مراکز پزشکی   تاوَنمانند تب و سرفه  عالئم به شرایط بدنی خود توجه کنید. هنگام بروز -۱۱

 مراجعه کنید 

 

 را تهویه کنیم؟  مانیهااتاق چگونه 

با در نظر   هااتاق بسته هستند پس هوای داخل  اکثراً هوای سرد  آبی خانه در هاپنجره  درها و

بنابراین باید  ؛ خیلی سریع آلوده شوند  توانند یمگرفتن حبس خانگی و آشپزی داخل خانه 

 بشود واردتازهتا هوای  بازشوند  بارک وقت ی هرچند  هاپنجره

  شود یمتهویه درست وجود ندارد. توصیه  ی برایی صریحالمللن یباهنمای در حال حاضر هیچ ر

و   بعدازظهرکه تهویه با توجه به شرایط محیطی داخل و خارج خانه انجام شود. تهویه در صبح، 

 .شودی مشرایط هوای بیرون خوب باشد، توصیه  کهی درصورتهنگام غروب 

ط هوایی  باید در شرای و تکرر تهویه زمانمدتدقیقه ادامه داشته باشد.  ۳۰تا  ۱۵تهویه باید 

 نامناسب کاهش داده شود.

 

حین سفر کردن جلوگیری  ۲۰۱۹ دیجد روسی کروناو لهیوسبه چگونه از عفونت 

 کنیم؟ 

خودتان   داشتننگهاز شرایط آب و هوایی مقصد اطالع داشته باشید و لباس کافی برای گرم  -۱

 شته باشید.همراه دا

 ماسک استفاده کنید و آب کافی بنوشید از و هواپیما    اتوبوس و قطار لهیوسبه هنگام سفر -۲

برنامه استراحت منظم خود را هنگام سفر حفظ کنید. رژیم غذایی متعادل داشته باشید و  -۳

 تمرین بدنی داشته باشید. ،برای حفظ ایمنی

 طوالنی بپرهیزید و از ماسک استفاده کنید. صورتبه ی شلوغ هامحل از ماندن در -۴
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  که یهنگاممستقیم با عفونت  ازاستفاده کنید. برای جلوگیری  بارمصرفک یاز وسایل -۵

استفاده   بارمصرفک ی یهایی دمپامثال از  طوربه ی عمومی هستید هامکانیا در  د یدارمهمان

از   کهیهنگاماستفاده کنید.  بارمصرفکی یاهوانیلاز  د یدارمهماندر خانه  کهیهنگامکنید. 

 حوله شخصی خود را همراه داشته باشید. د یکنیمفاده  ی عمومی استهاحمام

 ی ولگرد بپرهیزید. هاگربهو  هاسگ از تماس با حیوانات غیر اهلی و همچنین -۶

ی داخل  هاروس ی وی  مؤثر  صورتبه  تواند یمبخورید چون دمای باال    شدهپخته   کامالًی  هاگوشت -۷

 غذا را بکشد.

به مراکز پزشکی مراجعه کنید و اگر مریض هستید سفر    ا فوربیماری داشتید    عالئماگر هرگونه  -۸

 نکنید.

 

 ی کند؟ ریگش یپ COVID-19از  تواندیمکدام گیاهان معمولی چینی 

در  «کشنده»یا بیماری  «اپیدمی» عنوانبه تواند ی م COVID-19خصوصیات بالینی  بر اساس 

 ی شود.بند دسته طب سنتی چینی 

  بر ریه و  اساساًکه  شودی م، گرفتگی و انسداد رطوبت، سم یی آن شاملزایماریبعوامل اصلی 

ی هاتجربه  بر طبق و ممکن است به اطراف آسیب وارد کند و وارد خون شود.    گذاردی مطحال اثر  

ی و کشوری، امنطقه هستند، مقامات رسمی  COVID-19دکترهایی که در حال درمان کردن 

 .اند کرده مان توصیه  ای دررا بر TCM ی گیاهیافرموله هردو رژیم مخصوص 

 این فرمول شامل: دهندهلیتشکاجزای عادی  

  یی ختاسنبل  شه یر جن((، )بای ماو ) مپراتا یا  زومی ر ساقه زمینی( گیاه نی قلم ))لو جن((، )  زوم یر

  چ ی پ )سانگ ژو((،) سی لودیاترکت زوم ی ر )بای ژو((، ماکروسفاال )اترکتیلودیس  زوم یر )بای ژی((،)

 )هوو خیانگ(( پوگوستمون ) اه یگ )جین یین هووا((، الدوله )المین 
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  سرخس دریپوتریس ))گوان ژونگ((،  زومی ر ریشه و ریزوم ریشه طالیی ))هونگ جینگ تیان((،

 )هو ژانگ(( ) کای جاپنفالوپینا  زوم یر

 ی کارپیوم پر  )کاوو گو((،تساوکو )فروکتوس 

  )هوانگ کی((، پراپراتا )آستراگالی    هش یر  )سانگ یه((، )  یمور  ومیفول  )چن پی((،)  کوالتایرتسیتری  

 )پی الن((. غافث ) اهیگ  )فنگ فانگ((،) لوبایبراکلیگوستیکی  شهیر

ی گیاهی باید زیر نظر متخصص گیاهان هافرمول اگرچه نکته حایز اهمیت این است که این  

 قرار گیرد.   مورداستفادهدارویی چینی 

فضای   اتیس ))بان الن جن(( یا بخور داخل داشته باشید استفاده از ریشه ایز در نظرهمچنین 

 نیستند. ۲۰۱۹ د یجد   روسیکروناو خانه با سرکه سوزان ابزار مناسبی برای پیشگیری از 

 

 آماده شویم؟ COVID-19ذهنی در زمان طغیان و شیوع   ازلحاظچگونه 

بر اساس نگرش علمی تنظیم کنید. در طی   COVID-19نگرش و رفتار خود را در مورد -۱

ممکن    COVID-19د ریسک و پیشگیری از  ای اول طغیان بیماری، اطالعات محدود در مورروزه

شرایط را بدتر  توانند ی مباعث ایجاد حس اضطراب و وحشت میان مردم بشود و شایعات نیز 

ی تحقیقاتی هاافتهن به یو همچنی  ی مسئوالن جهت پیشگیری و کنترل بیماریهاتالشکنند. به  

عمل کنید و از ترس   اطیبااحتدهید،  تماد کنیم. نگرش خود را تغییردر مورد بیماری اع

 .د یکنیدور

مواجهه با یک اپیدمی ناشناخته افراد بسیار کمی در  اضطراب و ترس خود را قبول کنید.-۲

که این   شود ی مشده مبتال باعث ایجاد این فرض  د یتائآرام بمانند. افزایش تعداد افراد  توانند یم

که باعث ایجاد اضطراب و ترس    پیشگیری است   رقابل یغو    ابد ییمحضور    جاهمهدر  ویروس جدید  

 که طبیعی است. شرایط را بپذیرید و خود برای داشتن چنین احساساتی سرزنش نکنید.  شودیم
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ی غذایی هاگروه سبک زندگی سالم و منظم شامل: خواب کافی، رژیم غذایی متعادل از  -۳

ت باعث پرت شدن حواسمان از اپیدمی شود، داشتن  ه که ممکن اسی منظم روزمرکارها  مختلف،

 ید تمرین متوسط، داشته باش

 به خودتان اجازه دهید که احساسات خودتان را رها کنید. -۴

ی گاه و گداری، گریه کردن، فریاد زدن، ورزش کردن، آواز خواندن، حرف زدن، چت  هاخنده

باعث آزاد شدن عصبانیت و اضطراب، پرت   مؤثر ورطبه توانند ی مکردن، نوشتن، یا نقاشی کردن 

 .نوبتکردن حواس و توجه و آرام کردن 

 .کند یمهمچنین تماشای تلویزیون یا گوش دادن به موسیقی در خانه به کاستن اضطراب کمک  

که   کنند یمی آرامش به شما کمک هافن شوید.  روبرو  احساساتتانخودتان را آرام کنید و با -۵

ی بسیار زیادی برای  هاراه ار، اضطراب و افسردگی را رها کنید. ی خود را مثل فش احساسات منف

س کردن و به آرامش رسیدن وجود دارد و کلید موفقیت این است که قواعد اساسی این  ریلک

 را درک کنید. هافن

ریلکس کردن از طریق تجسم فکری. تنفس آرام یکنواخت و عمیق را هنگام   •

جریان دارد   بدنتانکنید و جریان انرژی گرمی که در  انجام این عملیات حفظ 

 تجسم حس کنید. لهیوسبهرا 

ی ریلکس کنید.  درپی پبازوها، سر، تنه و پاهایتان را  .هاچهیماهریلکس کردن  •

ی حسی را به حداقل هامحرک ، روشنایی را کم کنید و  د یدارنگهاطرافتان را آرام  

 یک چرخه شامل ورتصبهقدمی  پنجبرسانید. یک مثال ساده 

(  ۴) د یدارنگهرا  ( انقباض ۳) د یکنا منقبض ر تانیهاچهی( ماه۲را جمع کنید ) ( حواستان ۱)

 را ریلکس کنید. هاچهیماه( ۵) د یکنول را  انقباض

روش برای ریلکس   نیترآسان این  نفس عمیق کشیدن. لهیوسبهریلکس کردن  •

عصبانیت کردید  که در هر شرایط و موقعیتی که احساس  استکردن 

 است  هاقدم است. شامل این  استفادهقابل
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  ( آرام ۳)  د یدارنگهعادی پایین  صورتبهرا  تانیها( شانه ۲) د یستیباشوید و صاف  بلند ( ۱)

ی خارج کنید. این روش  آرامبهعمیق هوا را وارد ریه کنید و  صورت( به ۴) د یببند را  تانیهاچشم

 احساس آرامش کنید.ا ت کشد ی مچند دقیقه طول   معموالً 

 ،نشدهحلی  هاتنش دنبال مشاوره یا درمان پزشکی برای    ی باشید. بهاحرفه به دنبال پشتیبان  -۶

  گریدیعبارتبهی فیزیکی و غیره باشید. هاواکنش ، ترس، خشونت، اختالل خواب، اضطراب

نشان  ی شدیدی از خودرفتارهابیماری قرنطینه شده یا مشکوک، احساسات و  کهیهنگام

 ،دهد یم

ی در نظر  شناسروانی هااختالل باید احتمال شروع  حتماًی احرفه پیشگیری و کنترل  ازنظر 

 های سالمت روانی ارجاع دهیم. کارکنانگرفته شود و شخص را به مراکز و 

ی، سخن و حرکات  قراری برفتارها و احساسات شدید شامل اضطراب، افسردگی، توهم، 

 .استی خودکشی هادهیا و  یا حتی امتناع شدید یا گریز از قرنطینه جاه بو نا  کنترلرقابلیغ
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 کرد؟  جلوگیری کشاورزی بازارهای در nCoV-2019 انتقال از توانیچگونه م

 . شود جلوگیری  تیمحافظ  اقدامات بدون و  وحشی حیوانات یا  دام با تماس ( از۱)

 .شود استفاده ماسک  از  ضرورت  صورت در . شود  خودداری شلوغ  یهادر مکانحضور  از( ۲)

  را  دهان و  بینی که  یصورت به آرنج  یا  آستین ی،کاغذ دستمال از عطسه یا  سرفه  هنگام در ( ۳)

  از  پس و  هداد قرار پالستیکی کیسه در راشده استفاده یها. دستمال شود بپوشاند استفاده کامالً

  انتشار از  تا انداخته "بیمارستانی زباله" برچسب  با  دردار یهاسطل به  بالفاصله را  آن بستن،

 کنندهیضدعفون یک  یا  صابون و آب باها دست  عطسه، یا سرفه از بعد . شود جلوگیری ویروس 

 .شسته شود الکل حاوی  دست

 تنفسی، یهاعفونت  عالئم سایر و  تب. شسته شود خانه  به بازگشت از پس بالفاصلهها ( دست ۴)

 است.  بیمارستان در فوری ویزیت به نیاز بیانگر ،مدتی طوالن تب  ژهیوبه

 

 کرد؟  جلوگیری تئاترها و سینماهادر  nCoV-2019 انتقال از توانیم چگونه

  جمعیت   با  ییهامکان   ژهیوبه  عمومی  اماکن  از  بازدید   از  شود  سعی  ،ریگهمه  بیماری  شیوع  زمان  در

  از   عمومی،  اماکن  در  حضور  به  نیاز  صورت  در.  گردد  خودداری  سینماها  مانند   ضعیف  تهویه  و  زیاد

 پوشاندهشمارا کامالً   بینی و دهانکه   یصورت به یکاغذ دستمال  در . شود استفاده  صورت ماسک

  آن   بستن،  از  پس  و  داده  قرار  پالستیکی  کیسه  در  راشده  استفاده  یها. دستمالکنید   عطسه  باشد 

  ویروس  انتشار از تا انداخته "بیمارستانی زباله" برچسب با دردار یهاسطل به بالفاصله را

  روزانه  کرده، برقرار  را  بهداشتی داخلی محیط  یک باید  عمومی  اماکن اپراتورهای. شود جلوگیری

 کنند. حاصل  محیط اطمینان  استریلیزاسیون و  منظم  تهویه از

 

-nCoV  انتقال  از  عمومیونقل  حمل  وسایل  با  مسافرت  هنگام  در  توانیم  چگونه

 کرد؟  جلوگیری  2019



 

67 

  صورت  ماسک  از باید  هواپیما یا کشتی  مترو،  اتوبوس،  مانند  عمومی  نقلیه وسایل در  مسافران

 راشده استفاده یهادستمال .یابد   کاهش شلوغ  فضاهای در عفونت به ابتال  خطر تا کنند  استفاده

 زباله"  برچسب  با  دردار  یهاسطل   به  بالفاصله   را  آن   بستن،  از   پس   و   داده   قرار  پالستیکی  کیسه  در

 شود.  جلوگیری ویروس انتشار از تا انداخته "بیمارستانی

 

 کرد؟  جلوگیری کار محل در nCoV-2019 انتقال از توانیم چگونه

 یکاغذ دستمال یک درون د یتوانی . منکنید  تف عمومی اماکن در . شود تهویه یخوببه کار محل

که  یصورت به یکاغذ دستمال در .د یندازیب دوردربسته  سطل در  را آن مناسب زمان و کنید  تف

  کیسه در راشده استفاده یها. دستمالکنید  عطسه باشد  پوشاندهشمارا کامالً  بینی و دهان

 زباله" برچسب  با دردار یهاسطل  به بالفاصله را  آن بستن، از پس  و  داده  قرار پالستیکی

  مرتباً  شخصی، بهداشت حفظ  برای. شود جلوگیری  ویروس  انتشار از تا انداخته "یبیمارستان

 .شود  خودداری اجتماعات  حضور در انواع از  یریگهمه بروز هنگام در.  شسته شود راها دست 

 

 کرد؟  جلوگیری آسانسور در nCoV-2019 انتقال از توانیم چگونه

  گزارش   آسانسور  از  استفاده   لیبه دل  بیماری،  ید جد   موارد   بروز  ،۲۰۰۳  سال  در  SARS شیوع   هنگام

 .شد 

  شیوع  از  جلوگیری  برای . است زیاد محدود  فضای دلیل به  آسانسور در  ویروس  انتقال خطر 

nCoV-2019   شود  انجام را  زیر اقدامات باید  آسانسورها در : 

  مواد  یا ٪ ۷۵ الکل  ، ماوراءبنفش اشعه  تابش  با مرتباً  و  کاملطور به  باید  آسانسور( ۱)

 .شود یضدعفون کلر حاوی کنندهیضدعفون

 به را عطسه لهیوسبه انتقال خطر تا کنید  استفاده ییتنهابه آسانسور از امکان صورت در( ۲)

 .برسانید  حداقل
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  ماسکی  و  کرد  عطسه آسانسور در شخصی اگر . بپوشید  ماسک  آسانسور، به  ورود از  قبل( ۳)

  و  لباس کردن  عوض  مانند  اقداماتی و  بپوشانید  خود آستین  با را  خود بینی و  دهان نداشتید،

 شود.  انجام  باید  بالفاصله شخصی نظافت

 

 کرد؟  جلوگیری مرطوب بازارهای در nCoV-2019 سرایت از توانیم چگونه

 .بشویید  حیوانی محصوالت و  حیوانات  به زدن دست از  پس تمیز آب  و  صابون با راها دست ( ۱)

 .کنید  یضدعفون را  کار محل  و  تجهیزات روز در بارک ی حداقل( ۲)

  و  دستکش محافظ، یهالباس  از حیوانات، تازه محصوالت و حیوانات به زدن دست  هنگام( ۳)

 . کنید  استفاده ماسک

 .بگذارید  کار  محل در  و  کرده تمیز راها آن  روزانه بردارید،  کار  از بعد  را  محافظتی یها( لباس۴)

 دارید. دورنگه  غیره  و  کفش نشده، شسته کار یاهلباس  از را  خانواده اعضای( ۵)

 

 کرد؟  جلوگیری هامارستان یب در nCoV-2019انتقال  از توانیم چگونه

  یا  تب یهاک ینیکل به مراجعه بخصوص بیمارستان به مراجعه حین  در را  اسکم (۱)

 .بپوشید  تنفسی یهابخش

(  عطسه و  سرفه  ، بت مانند ) تنفسی یهایماریب عالئم که  افرادی  با  نزدیک  تماس از (۲)

 .کنید   خودداری دارند،

  با  را دهان و  بینی عطسه، یا سرفه هنگام. کنید  رعایت یخوببه  را شخصی بهداشت (۳)

 .بپوشانید  یکاغذ دستمال

شستن دست    بدون.  شسته شود  الکل  پایه   بر  دستی  کنندهیضدعفون  یا  صابون  باها  دست  (۴)

 . کنید  خودداری دهان  یا چشم، بینی لمس از
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  و  ببندید  را  آن  و  داده  قرار  پالستیکی پالستیک  یک  در  راشده استفاده  یهادستمال (۵)

 .د یندازیب " بیمارستانی زباله"دار  درب  سطل  در سپس

 

 جلوگیری ها دانشگاه  وها دانشکده  در nCoV-2019انتقال  از توانیم چگونه

 کرد؟ 

 .کنید   خودداری تجمعات از (۱)

  را  دانشجویان  و ها دانشکده کارمندان  باید  ایمنی مدیریت  یها. بخش آگاهی افزایش  (۲)

 .دهند  آموزش  شخصی محافظت   و  صحیح پیشگیری ٔ  نهیدرزم

  سایر  یا  سرفه  تب،  عالئم با  دانشجویان و ها دانشکده کارکنان  ی و قرنطینه رساناطالع  (۳)

  خودداری  بیماری هنگام در تحصیل یا  کار  از. کنید  تضمین را تنفسی یهاعفونت عالئم

 .کنید 

  مناطق،  از که  افرادی به  و دهند  ارائه را  سفر تاریخ  جزئیات که  بخواهید  ندانشجویا از (۴)

 .کنید   کافی  دقت ،اند برگشتهبیماری  دشدهییتأ موارد دارای یهاخانواده  یا  جوامع 

 یهاعفونت   عالئم  سایر   و   سرفه   تب،   مورد   دربعدازظهر    و   صبح   در   را   دانشجویان  غربالگری (۵)

 .دهید  انجام تنفسی

  و  بارمصرفکی دستکش ،هاکنندهیضدعفون ،بارمصرفکی یهاماسک  کافی به میزان (۶)

 .کنید   نیتأم را دستی کنندهیضدعفون

 یضدعفون و  تهویه  نظافت،  باید ها دانشگاه ایمنی مدیریت  یهابخش و  دانشگاه درمانگاه (۷)

 نظارت و راهنمایی را عمومی مراکز سایر وها کتابخانه ،هایغذاخور ،هاخوابگاه ،هارده

 .ند نک

 

متوسطه   ابتدایی،  مدارس  در  nCoV-2019از    ناشی  یهاعفونت   از  توانیم  چگونه

 کرد؟  پیشگیریها مهدکودک همچنین و
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 پیشگیری  برای  پاسخگو  مدیریتی  سیستم  و  کننده  ینیبشیپ  و  احتمالی  یهابرنامه   است  الزم- ۱

  محول  افراد  و هاواحد  به ییهاتیمسئول همچنین. گردد مقرر nCoV-2019 عفونت کنترل و

 .شود

  کنترل  و  پیشگیری ٔ  نهیدرزم ،ستیبای م ایمن مدیریتی  ایجاد جهت دانشگاه پزشکی  کادر- ۲

  معلمان و  یعلمئت یه کارکنان، اعضای برای  ویروس  از  آگاهی و  درک منظور به عفونت

 .باشند  داشته ییهایسخنران

  معاینات  انجام  .کنند   بررسی  را  ویاندانشج  سالمت  وضعیت  باید   اساتید،  و  دانشگاه  پزشکی  کادر- ۳

 یهاعالئم عفونت سایر  و تب، سرفه به ابتالازنظر  دانشجویان بررسی و عصر و صبح هنگام در

  و  گردد حاصل اطمینان بیماری،عالئم  با دانشجویان فوری قرنطینه از. است ضروری تنفسی

 .شود  داده  اطالع  منطقه بهداشتی یهادستگاه و  والدین به عاً یسر

. باشند  داشته  مناسب تهویه ها . اتاقشودداشته نگه تمیز  و  رطوبت  از عاری دانشگاه محوطه  -۴

 به دستشویی سینک. گردند  یضدعفون روزانهصورت به وسایل و عمومی یهامکان

 .شود مجهز  صابون یا  دست کنندهیضدعفون

  رعایت  با  و  جداگانهرت صوبه درس، باید  کالس  در  دانشجویان . دهید  کاهش  را  گروهی  فعالیت-۵

  تنظیم   متناوب   و  متوالی  یهاگروه  در  را  غذا  زمان  ،هایغذاخور  در.  بنشینند   یکدیگر  از  کافی  فاصله

 کنید.

 باشید.  تماس  در  والدین  با  مدرسه،  از  خارج  یهات یفعال  خصوص  در  آموزان  دانش  اطالعات  برای-۶

 

 یهاطیمح  در nCoV-2019از  ناشی عفونت از تواندیم چگونهآموزان  دانش

 کنند؟  اجتناب آموزشی

  دلیل همین به .هستند  ترت ی ها پرجمعکالس  آموزشی،  فضاهای سایر  با مقایسه در ها:کالس 

  مدت  به بار هر  و  روز  در بار ۳ کالس  فضای  .کنید  ضدعفونی روزانه و د یدارنگه تمیز راها کالس 

  فاصله   .بمانند   گرم   باید   هوا   تهویه   هنگام   در  کالس   داخل  افراد   .شود  تهویه   دقیقه   ۳۰  تا  ۲۰
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  زیاد آب .بشویید  راها مکرراً دست  و کنید  استفاده  ماسک  از .کنید  حفظ را  مناسب اجتماعی

 .بپرهیزید  کالس  در  خوردن  و بلند  صدای  با زدن حرف از  و بنوشید 

 محسوب معلمان و آموزان دانش برای مهمی عمومی آموزشی  محلها ها: کتابخانهکتابخانه

 همچنین  و   کنند   تهویه  یخوببه  را  کتابخانه  و   بپوشند   محافظ  لباس  باید   کتابخانه  کارکنان.  شودیم

آموزان   دانش و معلمان .کنند  یهرروز ضدعفون ودارند نگه تمیز و رطوبت از عاری را کتابخانه

  زا باید ها آن .کنند  یضدعفون و بشویند  را خود یهادست  کتاب، گرفتن قرض  از پساند موظف 

 .کنند   خودداری شانیهادست  با دهان یا  چشم، بینی مالیدن از و  کنند  استفاده ماسک

  انجام  یا مطالعه هنگام در. هستند  مدرسه در مهمی عمومی یهامکان هاشگاهیآزما :هاشگاهیآزما

  از  پس  .شود استفاده ماسک  و بارمصرفک ی  کسالت  دستکش از  است الزم آزمایشگاه در آزمایش 

  و  وسایل کهی. درحالشوند  ریخته دور کاملطور به آزمایشگاهی مصرفی  مواد باید  ،ایش آزم اتمام

  ۵۴ سوال به. )شود رعایت باید  دست شستشوی مرحله ۷.شوند  ضدعفونی درنگیب باید  ظروف

 .( شود مراجعه

 

 زندگی  محل رد  nCoV-2019از ناشی عفونت از تواندیم چگونه آموزان دانش

 کنند؟  دوری خود

  در  بازرسی و کنید  حاصل اطمینان غذایی مواد بهداشت و  سالمت مورد در :هایغذاخور-۱

  غذاخوری کارکنان  کار، شروع از قبل. هرروز کنید  تقویت را گوشتی یهافرآورده  خصوص

 همچنین .یند بشو راها دست   و  بزنند  کنند، ماسک   یریگاندازه  را بدنشان حرارت درجهاند موظف 

  تهیه  محلهرروز   .نمایند  تعویض  منظم طور به  را  خود   ، ماسک هادستورالعمل اساس   بر  باید ها آن

 ضدعفونی باال  دمای و  فرابنفش نور با باید  سفره ظروف  و  چنگال و  کارد همچنین و  غذا سرو و

  برای  هند کنیضدعفون مواد  و آب، صابون  شیر  به  باید  هایغذاخور بهداشتی یهاس یسرو  .شود

  تا دهید  ترتیبی . دهید  کاهش  را  بزرگ  غذاخوری  یزهای م تعداد  .باشند  مجهز  دست  شستشوی

  ، ازحد شیب شلوغی از جلوگیری برای و بخورند  غذاگروه صورت گروه به معلمان، و آموزان دانش

 .شود رعایت صف  در ایستاده افراد   بین مناسب فاصله
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  ه یتوص  است،   مفید   سالمتی  برای  که  متوسط  ورزش  انجام  به  آموزان  دانش  و  معلمان  ها:ورزشگاه-۲

  توصیه  رند یگی م قرار یکدیگر با تماس در افراد که ییهایورزش یا و زیاد شدت با ورزش. شوند 

 بالقوهطور به دوم،  مورد و  شود  افراد ایمنی تضعیف به  منجر تواند ی م اول  مورد زیرا ؛ شودینم

 .دهد  گسترش   را ویروس  تواند یم

طور  به باید  امکان،  صورت در .باشند  تمیز  و  شوند  تهویه  یخوببه باید ها ها: خوابگاهگاهابخو-۳

  را  خود یهادست  خوابگاه، به ورود   از پس دانشجویان است  ضروری. شود انجام ضدعفونی منظم 

  خواب  از . کنند  استحمام و نمایند  شستشو و تعویض را  خود یهالباس  منظمطور به و بشویند 

 .کنید   حاصل اطمینان کافی  و  منظم 

 

-nCoVاز  ناشی یهاعفونت  از سالمندان از مراقبت نهیدرزم توانیم چگونه

 کرد؟  جلوگیری 2019

  منزل  از خارج یهات یفعال که  گیرند  بکار را یابسته مدیریت  باید  سالمندان از مراقبت مراکز-۱

 .کند یم  ودمحد   را جدید   ساکنین  پذیرش وها آن  اقوام  با مالقات  ساکنین،

  تماس  در  که  را  افرادی   بالفاصله و   کنید   تهیه اپیدمی   طول در  ساکنین  ی سفرها از یاخچهیتار-۲

 .کنید   قرنطینه ،اند داشته  قرار شده د یتائ بیماران با نزدیک

  ساعته  ۲۴ شیفتی  و  باشند  آشنا  COVID_19 کنترل  و  پیشگیری  نحوه  با باید  مدیریت  کادر-۳

 .باشند  داشته  یراراضط شرایط  به پاسخ  برای

  دست  کنندهیضدعفون و  صورت ماسک  همچون  شخصی حفاظت  وسایل  تهیه  به نسبت-۴

 .نماید  توزیع  ساکنین  میان راها آن   و  کنید  حاصل اطمینان

  تهویه  ،هازباله فوری دفع محیط، کردن کامل تمیز. ازجمله کنید  تقویت  را  بهداشتی اقدامات-۵

 .روزانهصورت به یضدعفون و  هوا
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  بالقوه  افراد فوری قرنطینه   از.  کنید  بررسی  را  COVID-19 با مرتبط عالئم  و  بدن دمای هرروز -۶

 .دهید   اطالع بهداشتی مقامات به درنگی ب و  کنید  حاصل  اطمینان مسری

را   خوب سالمت  عادات و  بهداشت و  دهید ارائه  عفونت  از پیشگیری خصوص  در ییهاآموزش -۷

 .کنید  تشویق

 

 کنیم؟  جلوگیری های غذاخور در  nCoV-2019از  ناشی تعفون از چگونه

داشته   شلوغی  اوج زمان از خارج  در گروهی صورت به غذا  صرف برای مشوقی باید  هایغذاخور-۱

 مکالمه و  چهره  به چهره  تماس  از غذا،  صرف طول  در . یابد  کاهش  افراد  میان  تعامل  تا باشند 

 غذا  توانند ی م  افراد   همچنین  .شود  کوتاه  غذا  فصرزمان  مدت  است  الزم   طورنیهم  و  شود  اجتناب

ها . دست کنند   استفاده  خوردن  غذا  ییتنهابه   برای  خود  شخصی  چنگال  و   کارد  از  و   ببرند   بیرون  را

  برای  که زمانی تا  د یکنی م سرو  را  وعده یغذاخور در اگر . شوند  شسته  خوردن  غذا  از قبل باید 

 .باشید  داشته صورت بر  را  ماسک بنشینید  غذا خوردن

 همچون  معمول  تجهیزات بر  عالوه .کنند   تقویت را  خود کارمندان  از حفاظت باید  هایغذاخور-۲

  و  ماسک از  سالن در هاشخدمت یپ و  آشپزخانه درآشپزها  همه است  الزم  کاله، و  فرم لباس

 .نمایند  تعویض منظمطور به را هاآن  و  کنند  استفاده بارمصرفک ی دستکش 

 یازنظر عالئم راها آن و بگیرند  اندازه را کارکنان  بدن دماید هرروز انفموظ ،هایغذاخور-۳

  سریع  درمان و قرنطینه از. کنند  غربالگری خستگی و ، سرفه(درجه ۳۷.۳ باالی)تب  همچون

  ارتباط  در  آن  با بیمار افراد  که   مواردی  و  محیط  و   شود  حاصل اطمینان یعالئم چنین  با  کارکنان

 ییهایماریب سایر یا و دست ناحیه در آسیب  اسهال،. کارکنان مبتالبه ند وش ضدعفونی ،اند بوده

 .شوند   داده  انتقال خود کار  محل از  باید  دهد، قرار ریتأث تحت را  غذا سالمت است  ممکن  که
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 هستند؟   ییهایماریب  چه  ی،رسانی آگاه  و  قرنطینه  مستلزم  واگیردار  یهایماریب 

  که  شود ی م گفته  مسری  بهداشتی وضعیت  نوع  هر به ی،رسانیآگاه مستلزم  واگیردار بیماری

  برای . شود گزارش   محلی  عمومی بهداشت  مقامات بهموقع به  که  است   نیاز آن،  تشخیص بر عالوه

  کنترل   و   یگیرپیش   برای  مراجع   به  کمک   در  اساسی  نقشی  بیماری  اجباری  گزارش   ،هایماریب  این

 .دارد جامعه  در بیماری شیوع 

 و  هستند   مسری  بسیار  که  شودی م  گفته  واگیری  یهایماریب  به  قرنطینه،  مستلزم  مسری  بیماری

 .زرد تب ووبا   طاعون، مانند  دارند، باالیی  تلفات میزان

  مقامات واگیردار،  یهایماریب درمان و پیشگیری مورد در چین  خلق جمهوری قانون مطابق

  بر  ، COVID-19برای  را  قرنطینه مستلزم  واگیردار یهایماریب مدیریت چین  درمان و  داشتبه

 ،بندرها  کنترلاند.  کرده  آغاز  آن،  بالینی  یهای ژگی و  و  اپیدمیولوژی  علت،  از  کنونی  شناخت  اساس

  طریق  از  ویروس  انتقال کاهش برای مدیریتی یهاونقل ازجمله برنامهحمل  وسایل وها گمرک 

 .است اشیاء و حیوانات ،هاانانس 

  اول ( ۱: ) است زیر شرح به واگیردار یهایماریب از جلوگیری و کنترل جهت چین دستورالعمل

  انواع  برای شدهیبند طبقه  مدیریت ( ۳) درمان، و  پیشگیری بر یکسان  تأکید ( ۲) پیشگیری،

 .مردم همگانی تالش و  علمی شواهد  بره ی( تک۴)  و  واگیردار یهایماریب مختلف

 

 است، شده ی بندطبقه  واگیردار یهای ماریب  B دسته  در COVID-19 چرا 

 است؟شده گرفته  نظر در نیز A دسته برای کنترلی اقدامات کهیدرحال

  و  طاعون همانند  A دسته واگیردار  یهایماریب دیگراندازه به  کروناویروس از  ناشی ( پنومونی۱)

  یتوجهقابل   رابطه  دارای  و  استشده  کشف  تازه  بیماری  یک  چون   ،حالنی. باانیست  جدی  هنوز  وبا

 .کنند  محافظت  خود   از یخوببه و  باشند  مراقب  و  هوشیار باید  همه است،   جامعه سالمت  خطر  با
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  کار   گونه  بدین  ؛بخشد ی م  سرعت  را  هایرساناطالع   و  هشدارها A دسته  کنترلی  اقدامات  ( انجام۲)

  توسط  اطالعات آخرین دریافت همچنین بیماری، نترل ک و  پیشگیری امر  در  سالمت کارکنان

 .کند یتر مآسان   را اپیدمی  به بهتر  پاسخ برای مردم  عموم

 

 چیست؟ "ناقل ابر" 

  که  یاگونهبه شود،  سازگار انسان بدن شرایط  با یا  یابد  جهش  آلوده فرد  در تواند ی م ویروس 

 .ند یگوی م  ناقل  ابر  ،کنند ی م  حمل  را  ویروسی  چنین  که  بیمارانی  به.  کند   آلودهتر  آسان   را  اطرافیان

  است  ممکن بیمار این   باشد، نفر سه  از بیش  آلوده شخص توسط  بیماری به آلوده  افراد  تعداد اگر 

 .هستند  ناقل ابرقطعاً   بیمارانی چنین  شود، بیشتر  نفر ده  از تعداد  این  اگر باشد؛ ناقل ابر  یک

  شناخته ( چینی زبان به "وانگ دو ") "ویروسی یهانت عفو پادشاه "عنوان به همچنینها ناقل  ابر

ها ناقل ابر  توسط آلوده بیماران که  است این "ویروسی یهاعفونت  پادشاه" دوم معنای. شوند یم

 .بمیرند  است  ممکنها آن  از  بسیاری حتی و  دهند یم نشان شدیدتری یهانشانه و  عالئم معموالً 

 یهاجهش دلیل به ییزایماریب و عفونت افزایش تیجهنها ناقل  ابر توسط ویروس شدن ریگهمه

 .است  ویروسی

 

 چیست؟  عالئم بدون عفونت

  فیزیکی   یهانه یمعا  نتایج  و  ندارند   را  بیماری  یهانشانه  آن   به  مبتالیان  که  شودی م  گفته  عفونتی  به

 ،شوند یم تکثیر بیمار بدن در زایماریب عوامل کهیهنگام اغلب،. باشد  معمولی تواند یها مآن

 بیماری آزمایشگاهی، یهاآزمودن  بدون. شودینم مشاهده یعیرطبیغ یهانشانه یا بالینی عالئم

-nCoV به مربوط مواردازجمله  عالئم، بدون یهاعفونت  با افراد. شود داده تشخیص تواند ینم

 .هستند  زایماریب عامل  گسترش  در مستعد   افرادی ، 2019
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 چیست؟  یپزشک مراقبت برای قرنطینه

  نزدیک   تماس  واگیردار،  یهایماریب  درمان  و  پیشگیری  مورد  در  چین  خلق   جمهوری  قانون  مطابق

 پیشگیرانه اقدامات یا  پزشکی  مراقبت نظر  تحت  باید  آلودگی  به مشکوک  یاشده شناخته  افراد با

 .بگیرد قرارشده مشخص یهامکان   در دیگری

  زیر  موارد شامل ،اند بوده آلوده افراد  با  نزدیک  ماست در  که  افرادی  برای  مدیریتی اصلی  اقدامات

 :است

 روز چهاردهتا هفت  مدت به پزشکی یهامراقبت  برایها آن  ذیرشپ -۱

 خانه  از  بیرون در  یرضروریغ یهات یفعال از  خودداری -۲

  دیگری   عالئم  و  بدن  دمای  ضبط   و  ثبت  و  بیماری  پیشگیری  مراجع  توسطها  آن   روزانه  پیگیری  -۳

 .است  COVID-19با رتبطم  که

 

 کنیم؟  منتقل هستند، حاد شرایط در که را عفونتمبتالبه  بیماران چگونه

  درخواست منظور  به   نفر   یک  باید   هستند،  حاد  شرایط  در  که nCoV-2019 مبتالبه    بیماران  برای

  برای  محافظ یهالباس  و  ماسک  باید  بیمار همراه. بگیرد تماس محلی  اورژانس  با آمبوالنس 

  انتشار از  جلوگیری منظور به منفی  فشار یهاآمبوالنس  از بایستی. بپوشد  شخصی محافظت 

 تواند یم  آمبوالنس  در هوا  اطراف، هوای به نسبت منفی فشار در. شود استفاده هوا در ویروس

  طول  در پزشکی  کارکنان  بین در  عفونت متقابل  انتقال رساندن حداقل به منظور به انتشار  از قبل

  منفی  فشار یهاآمبوالنس  فنی، ازنظر  بنابراین،؛ شود تصفیه و  هیپاال بیماران، ییجاجابه  و رماند

 .هستند  عفونتمبتالبه  بیمارانونقل حمل  برای نقلیه وسیله   نیترمطلوب حاضر  حال در
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 .نمایید ثبت را واقعی هشد یریگاندازه  زانیم بدن، دمای برای

 .کنید گذاری امتیاز ۵ تا ۱ از زیر یکدها به توجه با را( روحیهجز )به  ارزشیابی موارد سایر

 دشوار کننده / شدت ناراحت به= ۱

 دشوار کننده / ناراحت  بسیار= ۲

 دشوار کننده / ناراحت  نسبتاً= ۳

 آسان /  خوب نسبتاً = ۴

 آسان  بسیار/  عادی = ۵

 دمای) باشد لطفا با پزشک خود مشورت کنید باالتر معمول حد  از روز در دنتانب دمای اگر

 بگیرند.  امتیاز ۲ یا ۱ ارزشیابی  موارد سایر می باشد( ۳۷تا  ۳۶ بغل  زیر معمولی
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  شد   شروع Guangdong استان در که  شد ( SARS)سارس بی آس دچار نیچ ، ۲۰۰۳ سال در

  که  یروسیکروناو  که  اند کرده د ییتا مطالعات .  کرد ارسال  کشور از خارج  به را  آن یهالرزهپس  و

  Paguma larvata  قیطر   از  و  شودیم  آغاز  هاخفاش   از(    SARS - CoV)    شودیم  سارس  باعث

)   یپنومون که همانطور . شودیم منتقل هاانسان به( زباد یگربه  یگونه  از پستاندار ینوع) 

  ن یا پاتوژن ژنوم  که  دارند  وجود  یمطالعات است،  گسترش حال  در د یجد  روس ی کروناو( هیالرذات

   هاخفاش در  موجود  روسیکروناو  نوع  با را   تشابه درصد  ۸۵ از  شیب(  nCoV - ۲۰۱۹)  یماریب

از    انسانی ریگهمه  یماربی نیا  که  کنند  د تایی تا است  کافی کنون تا شواهد اگرچه    .  دهد یم  نشان

  روس وی وحش اتیکدام جاندار ح  که ستنی مشخصاین وجود  ؛ با  وحش منشا گرفته است  اتیح

ها با انسان. در حقیقت »مجرم« اصلی این بیماری انسان است نه حیات وحش؛ کند می  منتقل را

 ییو عادات بد غذا فیوحش ، بهداشت ضع اتی، شکار ح ستیزطیمح یختهیافسار گس  ینابود

وقوع و گسترش   م یکه باور کن می دار یلیما دال. د انرا بوجود آورده  یتراژد نی، بارها و بارها ا

  جاد یها اتوازن در رابطه با انسان جاد یا ی برا عت ی است که توسط طب یانتخاب یمسر یهایماریب

 . شودیم

ما از همه  نجایدر ا  شود . د یتهد  رداریواگ یهایماریبا ب د ینبا یجوامع انسانی و توسعه شرفتیپ

 ما به سالم را اتخاذ کنند.  یزندگ یوه یلم احترام بگذارند و شو ارزش ع عت یبه طب م یخواهیم

 غلبه  بر  این بیماری  و  ایجاد یک  رابطه متعادل و  هماهنگ بین انسان ها و  طبیعت اعتماد داریم 
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)مرکز کنترل   و است پیشرونده نوظهور و سریعا ،این یک موقعیت

میکند محض دسترسی بروزه دستورالعمل را بماریها( اطالعات و بی
۲۰۲۰فوری  ۲۷روز شده در تاریخ ه ب
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  ان  عامل  که  میباشد    تنفسی  بیماری  یک   شیوع   بهواکنش    درحال  (CDC  )  بیماریها  کنترل   مرکز 

   ویروس  کورونا   یک

 در ۳مکان ۵۰ در اکنون  و چین  Hubei درایالت  Wuhan شهر  در بار اولین که است  جدید 

   امریکا   در جمله  از جهان سراسر 

 coronavirus“ آن از ناشی بیماری و  ،    ”SARS-CoV-2“ ویروس  .این  است شده  شناسایی

disease 2019 ”  ( مخفف بصورت :  COVID-19   ) است  شده نامیده  .  

 جهانی بهداشت سازمان به وابسته اورژانس  قانونگزاری المللی بین کمیته ، ۲۰۲۰ ژانویه ۳۰ در

(WHO)    یک  شیوع “  

 ۲۰۲۰ ژانویه ۳۱ در  . کرد  اعالم را (PHEIC ) “ مللیال ینب سطح  در عمومی سالمتی اورژانس 

,    Alex M.Azar  ,  

  مریکا آ  برای  را  (PHE  )  عمومی  سالمت  اورژانس   یک  متحده  ایاالت  انسانی  خدمات  و  وزیربهداشت 

  مقابل در  که کرد   اعالم

 COVID-19   کند  رسانی  کشورکمک  پزشکی مراقبتهای  جامعه  به . 

 

کوروناویروسها یک خانواده بزرگ ویروسی هستند که در بسیاری از گونه های حیوانات شامل  

-MERSد  کرونوویروسهای حیوانی مانن  شترها ، احشام ، گربه ها و خفاش ها شایع هستند . ندرتا

CoV, SARS-CoV  که ( و حاال این ویروس جدیدSARS-CoV-2   میتواند  ) نامیده میشود

نها پخش شود .  آلوده کرده و بین انسانها را آ

 
 کشور جهان درگیر این بیماری هستند[  ۲۰۶(، بیش از ۲۰۲۰ر)آوریل ]مترجم: در حال حاض   ۳
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یک بتاکروناویروس است .  منشا   SARS-CoVو  MERS-CoVمانند  SARS-CoV-2ویروس 

ن چیزی است که  آریکایی شبیه مآ هر سه این ویروسها خفاش است . توالی بیماری در بیماران 

وس را از یک منشا  منفرد این ویر  چین در ابتدا گزارش داد که احتمال پیدایش اخیر و احتماال 

حیوانی مطرح میکرد .  

در ووهان چین ارتباطاتی با بازار بزرگ     COVID-19اوایل ، بسیاری از بیماران درهمه گیری 

ای تعداد فزاینده ل حیوان به انسان را مطرح میکرد. بعدا  حیوانات دریایی و زنده داشتند که انتقا

ار حیوانات نداشتند که انتقال فرد به فرد را مطرح  از بیمارانی که گزارش میشدند تماسی با باز

میکرد . انتقال فرد به فرد در خارج از چین شامل امریکا و سایر جاها گزارش شده است . مقامات  

انتقال فرد به فرد در جامعه شان ادامه دارد . بعالوه ، سایر انسانها   رسمی چین گزارش میکنند که

اشته اند یعنی کسانیکه مطمین نیستند چگونه و کجا آلوده شده  انتقال از طریق جامعه د  واضحا 

اند. میتوانید در باره انتشار کوروناویروس جدید در لینک زیربیشتر بدانید: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.ht

ml 

 

و همینطور انتقال فرد به فرد در بین کسانیکه در    COVID-19مسافران الوده به   در امریکا

ریه ، مرکز  فو  ۲۵از ووهان بوده اند گزارش شده است . درتاریخ   تماس نزدیک با مسافران برگشته  

( بیماری را در فردی که سابقه مسافرت مرتبط با بیماری یا مواجهه با  CDCکنترل بیماریها ) 

را نداشت، تایید کرد ) تماس ناشناخته (. در حال حاضر ، این    COVID-19بیمار مبتال به 

 . ۴گسترش پیدا نکرده است  ویروس در ایاالت متحده در جامعه 

 
درگیر است، به طوری که باالترین میزان مرگ و میر در  (، آمریکا به شدت با این بیماری ۲۰۲۰]مترجم: در حال حاضر)آوریل   ۴

 شود.[ آمریکا گزارش می

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html
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[۲۰۲۰فوریه  ۲۷] تا   COVID-19نقشه جهانی بیماران تایید شده الوده به 

 

در مردم بیماری شدید ایجاد میکردند . نمای کامل   SARS-COVو هم  MERS-COVهم  

دید ، شامل  نمیدانیم . بیماریهای گزارش شده از خفیف تا ش را کامال  COVID-19کلینیکی 

 مرگ گزارش شده است.بیماری منجر به 

و اطالعات میباشد بسرعت در حال تکمیل  که تحقیقاتی برای فهم بیشتر در حال انجام است  

 بمحض در دسترس شدن به روز میشوند.  

 

  است  از نظرسالمتی همگانی شیوع عفونتهای ویروسی جدید در بین مردم همیشه عامل نگرانی

. ریسک شیوع ها بستگی به ویژگیهای ویروس شامل چگونگی انتشار ویروس در بین مردم ،  

 شدت بیماری و امکانات پزشکی یا سایر امکانات در دسترس برای کنترل اثر ویروس ) مثال 

واکسن یا داروها ( است . این حقیقت که این بیماری باعث مرگ شده است و همچنان از فرد به  
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ی یابد نگران کننده است . این فاکتورها دو ویژگی یک پاندمی هستند. همزمان با  ار مفرد انتش 

انتشار جهانی  یعنی ، دنیا به ویژگی سوم پاندمی  ری از کشورهابیشتشمار گسترش بیماری در 

 ویروس جدید ، نزدیکتر میشود.  

 است.  زیادمریکا درآجهان و هم همگانی درهم برای سالمتی   COVID-19هدید بالقوه ت

 اما ریسک ابتالی فردی بستگی به مواجهه با بیماری دارد. 

  برایشان احتمال پایینی در معرض ویروس  قرارگیری  مریکا که آ در مورد عموم جمعیت  ●

 پایین در نظر گرفته میشود.  COVID-19سالمتی فوری با ویروس  تهدید ،  دارد

-COVIDه از بیماران  ان کدرم در شرایط فعلی ، افراد مشخصی مثل کارمندان بخش  ●

مراقبت میکنند و افرادی که در تماس نزدیک با این بیماران هستند ریسک باالیی    19

راهنمایی برای کمک به ارزیابی ریسک و مدیریت افرادی که بالقوه در   CDCدارند. 

 معرض این ویروس هستند تهیه کرده است. 

ایط کنونی جهانی احتمال یک پاندمی ه شربا این وجود ، نکته مهم اینست که متوجه باشیم ک

 را مطرح میکند. در اینصورت ارزیابی ریسک متفاوت خواهد بود.

 

شوند. همچنین  مریکا شناسایی میآ در  مخصوصا ینده  آموارد بیشتری از بیماری در روزهای 

در    COVID-19بد. انتشار گسترده امریکا ادامه یا از جمله در احتمال دارد انتقال فرد به فرد 

است . مدارس ،  در آن واحد مراقبت پزشکی تعداد زیادی از مردم به ایاالت متحده بمعنی نیاز 

ای بیشتری مراکز نگهداری کودکان ، مراکز کارو سایر اماکن تجمع عمومی ممکنست با غیبته

کنست با افزایش تعداد  ای بهداشت عمومی و مراقبت پزشکی ممه همراه باشند. ظرفیت سیستم 

مثل مجریان قانون ، خدمات   حیاتیبیماران بستری یا موارد مرگ اشباع شود. سایر زیرساختهای  

دهندگان  ئهفوریتهای پزشکی و صنعت حمل و نقل نیزممکنست تحت تاثیر قرار بگیرند. ارا

برای پیشگیری ست اشباع شوند. در حال حاضر، نه واکسنی  ا  مات درمانی و بیمارستانها ممکنخد 
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وجود دارد. مداخالت غیر دارویی مهمترین    COVID-19  و نه داروی تایید شده ای برای درمان

 استراتژی مقابله خواهد بود. 

 

تالشهای جهانی در حال حاضرهمزمان بر روی محدود کردن انتشار و کاهش اثر این ویروس  

دولت فدرال همراه با همکاران ایالتی، محلی، طایفه ای و منطقه ای و   متمرکز شده است .

  بدقت بر روی عکس العمل به این تهدید سالمتی عمومی کار می  بهداشت عمومیهمچنین 

چند الیه بوده و هدف آن تشخیص و به حداقل رساندن مواجهه با  یبهداشت عمومنند. پاسخ ک

تاثیر این ویروس را کاهش دهد.  وسیله انتشار و نه بدیشد کبا این ویروس در ایاالت متحده می

CDC  در حال بکارگیری همه تمهیدات و عکس العملهای پاندمی بوده و در جبهه های مختلف

با هدف آماده سازی  ویژه . این اقدامات شامل اقدامات کند  برای رسیدن به این هدف کار می 

ند میباشد.تعداد زیادی  ک  می را ایجاد    COVID-19  جوامع برای مقابله با انتقال محلی ویروس که 

از راهنماهای پاندمیک برای پبش بینی پاندمی انفوالنزا وجود دارد که در حال هدفگذاری و  

 شند.می با  COVID-19تطبیق دادن برای پاندمی 

 

 

  COVID-19با     مقابله  مدیریت   سیستم  ۲۰۲۰  ژانویه   ۷  تاریخ  در (CDC) هایماریب  کنترل   مرکز

 اورژانسی عملیات مرکز   COVID-19با   مقابله شرایط   کردن فراهم  جهت  .CDC د کر  سیتأس را

 با مقابله برایها مسافرت  با  رابطه در یاسابقهیب یهاگام  متحدهاالت یا دولت . کرد فعال  را

 :شامل که  برداشت جدید   کروناویروس

 ۱۴ طی  که  خارجی اتباع   ورود متحدهاالت یا  لتدو بعدازظهر، پنج  ساعت  فوریه دوم  تاریخ در -۱

 .درآورد تعلیق  به حالت  را اند ەبود چین  در گذشته روز
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  اصلی   مناطق  دیگر  و  هوبئی  استان  در  که  آنان  نزدیکان  و   ساکنان  شهروندان،  به  ،متحدهاالت یا  -۲

  به آنان ینه یقرنط و  بهداشت  بر  نظارت به  مشروط اما  داد؛  آمریکا  به ورود  اجازه  اند ە بود چین

 .روز ۱۴ مدت

 CDC شرایط  در را مسافرت هایراهنمایی COVID-19 سایت  در  د یتوانی. مکرده است صادر  

 .کنید  مشاهده را  آن CDC رسمی

 فوریه  ۲۲بروز رسانی در  –  کنید  خودداری  یرضروریغ سفر از ، ۳ سطح -  چین

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novelcoronavirus- 

china 

 فوریه  ۲۴بروز رسانی در  -  کنید  خودداری  یرضروریغ غ  سفر از ، ۳ سطح -  جنوبی کره

-https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirussouth  
korea 

 فوریه  ۲۲ی در روزرسانبه –  پیشرفته  حتیاطیا  اقدامات  ،۲ سطح -  ژاپن

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/coronavirus-japan 

 فوریه ۲۳در  شدهارائه –  پیشرفته  احتیاطی اقدامات  ،۲ سطح  -  ایران 

sirandc.gov/travel/notices/warning/coronaviruhttps://wwwnc.c 

 فوریه  ۲۳در  شدهارائه  –  پیشرفته  احتیاطی  اقدامات ، ۲ سطح -  ایتالیا

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirusitaly 

 فوریه  ۱۹در  شدهارائه  -  معمول  احتیاطی  اقدامات ، ۱ سطح - کنگ هنگ

-onghttps://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/coronavirush kong 

 

  آسیا  به خود دریایی و  هوایی سفرهای در مسافران که است کرده توصیه CDC همچنین

 .کنند  دنظریتجد 

 :استەشد  صادر زیر  شرح  به CDC سوی از هایی  گایدالین

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirussouth-
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirusiran
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirusitaly
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/coronavirushong-
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 یهابخش به یرساناطالع  جهت  موقت صورت به  (HAN) سالمت  هشدار شبکه  یروزرسانبه -۱

 .فوریه  اول  تاریخ  در اپیدمی  این  مورد   در بهداشتی مراقبین  و استانی و  محلی بهداشت

  جهت  COVID-19 بیماران از بالینی مراقبت برای راهنماهایی CDC نویه،ژا ۳۰ تاریخ در -۲

 .است  کرده  چاپ بهداشتی مراقبین 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinicalguidance-

management-patients.html 

  انواع  با مواجهه یبالقوه خطر  ارزیابی  جهت  را راهنماهایی CDC فوریه سوم   تاریخ در -۳

 .کرد ارسال  آن مختلف

https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/php/riskassessment. html 
 

 یروزرسانبه  را COVID-19 به مشکوک   افراد بررسی معیارهای CDC فوریه ۲۷ تاریخ در -۴

 .کرد

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinicalcriteria.html 

  همراه به بهداشتی یهابخش  وضعیت  از حمایت  برای را یارشته چند  یهاستم یس کز مر  این  -۵

 .است کرده ارسال  ارتباط و  رویارویی بالینی، مدیریت 

  و  COVID-19 شیوع  علت  به که  ییهایی کایآمر  امن  بازگشت  برای  مرکز  این -5

 همکاری آمریکا  خارجه  امور وزارت با بودند، شده سرگردان آن از ناشی یهات یمحدود

اند بازگشته آمریکا به که مسافرانی سالمت نیتأم برای CDC همچنین. است کرده

 .کند ی م پایش را  قرنطینه افراد روزانهصورت به
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 ییهااهشگیآزما به  آزمایشگاهی یهاتیک  ارسال  حال  رد  CDC.  (SARS-COV-2 )  دو  کروناویروس  تنفسی  حاد  سندرم  تشخیص  جهت CDC آزمایشگاهی  یهاتیک  تصویر

است.  یالمللنیب یهاشگاهیآزما از برخی و (DOD) دفاع وزارت آزمایشگاه آمریکا،  ایالتی و محلی عمومی بهداشت یهاشگاهیازجمله آزما هستند، شرایط واجد که

 .شوندیم SARS-COV-2 تشخیصی آزمایشگاهی یهاتیظرف تقویت باعث آزمایشگاهی یهاتیک

 

 :شامل  COVID-19  با رابطه در CDC آزمایشگاهی یهات یحما -

  از شده گرفته یهانمونه  از را  COVID-19 بیماری تواند ی م که  را  rRT-PCR تست مرکز این  -۱

  پروتکلی  علنی طور به ژانویه  ۲۴ تاریخ  در . داد توسعه  دهد، تشخیص بیماران تنفسی ترشحات

 .کرد  منتشرآزمودن   این  برای

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases 

updates/summary.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.c
dc.gov%2Fcoronav rus%2F2019-ncov%2Fsummary.html 

 تشخیصی کیت   اصلی  جز سه  از اینکه   بر مبنی  را  یپروتکل FDA و  CDC فوریه ۲۶ تاریخ  در -۲

CDC، تشخیص برای آن جز دو COVID-19 از  بیش به کار این. کردند  منتشر شود، استفاده  

 .کنند   شروع را هاش ی آزما تا  داد اجازه عمومی سالمت آزمایشگاه ۴۰

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases%20updates/summary.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronav%20rus%2F2019-ncov%2Fsummary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases%20updates/summary.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronav%20rus%2F2019-ncov%2Fsummary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases%20updates/summary.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronav%20rus%2F2019-ncov%2Fsummary.html
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۳- CDC بانک در آمریکا، درشده گزارش  موارد ازشده گرفته  یهاروس یو ژنوم کل بارگذاری با 

 .رساند  اتمام به  را کار ژنی سکانسصورت به ژنی

  و  داد  کشت ژنی، یهای ژگی و  جهت  از ترش یب مطالعات  انجام برای  را کرونا  ویروس مرکز،   این -۴

  توسط  وسیعصورت به تا  فرستاد (NIH) ملی سالمت  انستیتو  به را  کشت از حاصل یهاروس یو

 گیرد.  قرارمورداستفاده  علمی مجامع

 

  پایین  آمریکا یجامعه  برای جدید  ویروس این خطر حاضر حال در که است نیبرا  باور اگرچه

 دهند  ارائه ظهور  حال  در سالمتی  تهدید  این  با  مقابله در  را خود  کمک توانند ی م همه اما  است، 

 :شامل که

  واکسن  دریافت به توصیه CDC است، تنفسی یهایماریب و  آنفلوانزا فصل اینکه به با توجه -۱

  و  هاکروبی م گسترش  از پیشگیری به کمک جهت  پیشگیرانه اقدامات یه یکل انجام آنفلوانزا، 

 .کند ی م  آنفلوانزا ضد  داروهای دریافت

اند برگشته  چین   از   راً ی اخ  که   باشید   کسانی  اقب مر   هستید،  سالمت   خدماتدهندگان  ارائه   از   اگر  -۲

 .هستند  تنفسیعالئم  و  تب دارای  و

  باشید  خود  مراقب لطفاً  هستید، COVI-19 بیماران به  سالمت خدماتدهندگان ارائه  از اگر  -۳

 .کنید   دنبال را عفونت  کنترل یهاروش  یهاهیتوص  و

 با ؛د یاداشته تماس COVID-19 ربیما با یا د یابوده چین در گذشته روز ۱۴ در اگر -۴

ها دستورالعمل مدت  این در. لطفاً شد  خواهید   مواجه تانیهات یفعال و ترددها در ییهات یمحدود

 .کنید  دنبال را

  کردن  کند  جهت  در عمومی بهداشت  مراکز با افراد یکلیه همکاری بنیادی، مسائل از یکی -۵

  خود   بهداشتی  مراقب   با  کردید   پیدا  را   COVID-19  بیماریعالئم    اگر   است،   ویروس   این   گسترش
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  وی  با  COVID-19 بیماران با  خود هایتماس  و  سفرهایتان  ،عالئمتان مورد در  و  بگیرید  تماس

 کنید. مشورت

  خطر   تا  کنند   دنبال  را CDC دستورالعمل هایلطفاً    هستند،  COVID-19مبتالبه    که  کسانی -۶

 .یابد  کاهش  دیگران به بیماری انتقال

 

 

  شود یم(  CVID-19)  ۲۰۱۹  روسیکروناو   بیماری  باعث  ویروس  چگونه  اینکه   مورد  در  فعلی  درک

 .است مشابه های کروناویروس اساس  بر  زیادی حد  تا

 

 :دارد شخص به شخص انتقال عمدتاً ویروس این  که  است   نیبرا تصور

 ( متر ۲ از کمتر ) حد   در دارند باهم  نزدیکی ارتباط که  افرادی بین 

 .کند می  تولید  عطسه یا  سرفه هنگام آلوده فرد  که  تنفسی قطرات طریق  از 

 هاریه وارد احتماالً و بنشینند  هستند  نزدیک که افرادی بینی یادردهان  توانند می  قطرات این 

 .بشوند 

 آلوده وسایل و  سطوح  با تماس طریق از انتقال

  دست   تماس  آن  دنبال  به  و  ویروس  به  آلوده  وسایل  و  سطوح  لمس  با  فردی  است  نممک  همچنین

  انتقال   اصلی  راه   روش،  این هرحال  . به شود  مبتال   COVID-19  بهها  چشم   احتماالً  و   بینی  دهان،  با

 .نیست ویروس 
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 ؟شود ویروس انتقال سبب است ممکن ندارد را بیماری عالئم که کسی آیا

.  است بیشتر آن انتقال احتمال باشد  داشته بیشتریعالئم  فردی چه هر که است نیبرا تصور

  این هرحال به ولی. دارد وجود  ندارد عالمت  که فردی در ویروس  انتقال بر  مبنی ییهاگزارش 

 .نیست ویروس انتقال  اصلی  راه شیوه

 

 ؟شوندیم پخش یراحتبه هاروسیو آیا

  مسری شدت به هاروس یو از  بعضی است  اوت متف شود  پخش  بتواند  یراحتبه  ویروس  یک  کهن یا 

  آیا  که است  این دیگر عامل. نیستند  طورن یا  دیگر بعضی کهیدرحال سرخک، مانند  هستند 

 .خیر  یا است   پایدار ویروس   گسترش

  در  و  شودی م منتشر یراحتبه  شودی م COVID-19 بیماری باعث که ویروسی رسد ی م نظر به

  در  مردم  که  معناست بدین فراگیر شیوع(. فراگیر  شیوع است ) پایدار جغرافیایی مناطق از بعضی

 .اندشدهآلوده  کجا  و  کی دانند نمی افراد  این کهیاند درحالشدهآلوده  ویروس   به منطقه یک

 

 شدید  بیماری تا خفیف عالیم از شده گزارش  عالیم COVI-19 بیماری موارد تایید برای

 : شامل ندتوانمی هانشانه.  بودند مرگ و

 تب •

 سرفه  •

 تنگی نفس •
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CDC  که  است  باور  این  بر  COVID-19  قرار   از  پس   روز  ۱۴  تا  یا  و  روز  ۲  از  ترکم   در  است  ممکن  

  کمون   دوره  عنوان  به   ً قبال  که  است  چیزی  بر   مبتنی  این   .  شوند   ظاهر   آن  عامل  معرض  در  گرفتن

 . استشده  دیده  SARS - CoV با

 

وجود ندارد. بهترین راه برای پیشگیری از    روس ی کروناواکسنی برای پیشگیری از  در حال حاضر و

یک یادآوری کننده توصیه   عنوانبه CDC  اگرچهبیماری اجتناب از مواجهه با این ویروس است. 

برای کمک به جلوگیری از گسترش   هرروزه  صورتبهی پیشگیری هات یفعالکه همیشه  کند یم

 شامل:  هاه یتوصگیرد. این  ی تنفسی صورتهایماریب

 ناب از روابط نزدیک با افراد بیماراجت -۱

 ها، بینی و دهاناجتناب از لمس چشم  -۲

 ماندن در خانه در هنگام بیماری -۳

دستمال در زمان عطسه و سرفه و سپس انداختن دستمال درون  لهیوسبهپوشاندن دهان  -۴

 سطل زباله

منظم   کردن شکخی منزل با استفاده از اسپری و  ستددم ی وسایل سازپاک ضدعفونی و   -۵

 هاآن

 :کند ی میی را نیز برای استفاده از ماسک صورت به شرح زیر بیان  هاهیتوص CDCدر ادامه، 

۱- CDC    استفاده از ماسک صورت را برای افرادی که سالم هستند جهت پیشگیری از

 .کند ینمکرونا توصیه  ازجملهی تنفسی هایماریب

که افراد دارای عالئم بیماری کرونا از ماسک استفاده کنند تا از شیوع و گسترش   شدهه یصتو -۲

این بیماری به دیگران پیشگیری شود. همچنین، استفاده از ماسک برای مراقبین سالمت و افرادی  

 که مواظب بیماران هستند یک امر حیاتی است. 
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پس از توالت یا قبل از   ژه یوبه ثانیه ۲۰آب و صابون برای حداقل  لهیوسبه هادست شستن  -۳

 .گرددی مغذا و بعد از سرفه و عطسه یا پاک کردن بینی توصیه  

درصد استفاده   ۶۰یی الکل برپا از ترکیبات  توانیمدر صورت عدم دسترسی به آب و صابون   -۴

 نمود

 ند.شسته شووجود دارند، همیشه با آب و صابون    هادست ی واضح روی  های آلودگی که  درزمان  -۵

به پیشگیری از انتشار چندین ویروس   توانند یم، مجموعه عاداتی هستند که هاه یتوصاین 

 کمک کنند.

 

 درمان

وجود ندارد. افراد بیمار بایستی  روسیکروناوی برای اشدههیتوصی روسیضدوهیچ داروی 

موارد شدید،  ی حمایتی را برای کمک به زدودن عالئم بیماری دریافت کنند. برایهامراقبت 

و پوشش قرار    ت یموردحمای حیاتی را  هااندام یی باشد که عملکرد  هامراقبت درمان بایستی شامل  

 .دهند یم

  با مراقبین  ترع یسر، باید هرچه اند داشتهشاید با ویروس کرونا مواجهه  کنند ی مافرادی که فکر 

 اطالع دهند. هاآن سالمت خویش ارتباط برقرار کرده و به 

 

باید   ،روز از سفر به چین دچار تب و عالئم تنفسی ازجمله سرفه یا تنگی نفس شدید   ۱۴اگر طی  

 به او اطالع دهید.با یک متخصص تماس بگیرید و سابقه سفر یا مواجهه نزدیک خود را 

  د یااست؛ تماس نزدیک داشته  از چین برگشته  راً یبا یک فرد مبتالبه این عالئم که اخ  کهیدرصورت

الزم است که با یک پزشک متخصص تماس بگیرید و سابقه تماس نزدیک خود و مسافرت اخیر  

آن فرد یا افراد را ذکر کنید. پزشک متخصص شما با مرکز بهداشت منطقه شما و مرکز کنترل  
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 COVID-19 همکاری خواهد کرد و در صورت نیاز از شما تست تشخیصی (CDC) هابیماری

 .گرفته خواهد شد 

 

در صورت بیمار بودن  COVID-19 کننده جهت پیشگیری از انتشار اقدامات کمک

 شما

یا مشکوک به آلودگی با ویروس عامل این بیماری باشید، برای  COVID-19 مبتالبه  کهیدرصورت

یر را انجام  گیری از انتشار این ویروس به سایر اعضای خانواده یا جامعه، اقدامات ز  شیپکمک به

 .دهید 

 پزشکی داشته باشید  یهانه بمانید مگر اینکه نیاز به مراقبت در خا

پزشکی   یهاهای خارج از منزل خود را محدود کنید؛ جزء در مواردی که نیاز به مراقبت فعالیت  

های عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی داشته باشید. از رفتن به محل کار، مدرسه یا مکان 

 .ری کنید مشترک و یا تاکسی خوددا یا

 :خود را از سایر افراد یا حیوانات خانگی در منزل جدا کنید 

 

 :در ارتباط با سایر افراد

از سایر افراد خانواده حضورداشته باشید. همچنین در   ۵در یک اتاق خصوصی و جدا  االمکان یحت

 .صورت ممکن، از حمام و دستشویی جداگانه استفاده کنید 

 

 حیوانات: تباط با در ار

تماس خود را با حیوانات خانگی و سایر   ،COVID-19 در صورت مبتال بودن به شود یتوصیه م 

حیوانات همانند برخورد با افراد دیگر محدود کنید. اگرچه تاکنون گزارشی مبنی بر ابتالی  

 
 یم
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که تا  است  شدههیمنتشرنشده است اما توص  COVID-19 حیوانات خانگی یا سایر حیوانات به

تماس خود   COVID-19 ان مشخص شدن اطالعات بیشتر در مورد این ویروس، مبتالیان بهزم

که مبتالبه این بیماری هستید؛   یزمانرا با حیوانات محدود کنند. در صورت امکان، در طول مدت

 .یک نفر از اعضای خانواده، مسئولیت نگهداری از حیوانات خانگی شمارا بر عهده بگیرد

هستید از تماس با حیوانات خانگی، بخصوص نوازش کردن،   COVID-19 بهمبتال کهیدرصورت

یا لیسیده شدن توسط حیوانات خانگی یا به اشتراک گذاشتن   ه در آغوش گرفتن آنها و بوسید 

که مبتال هستید، نگهداری از حیوانات خانگی یا بودن    یاگر باوجود .مواد غذایی با آنها بپرهیزید 

که قبل و بعد از تماس با حیوانات خانگی دستان خود را   شودی ، توصیه مزم باشد در کنار آنها ال

 .بشویید و از ماسک استفاده کنید 

 

 :در این موارد قبل از مراجعه به پزشک با او تماس بگیرید

-COVID نوبت ویزیت پزشکی دارید با مرکز درمانی تماس بگیرید و مبتال بودن به کهیدرصورت

ودن خود را به آنها اطالع دهید. این اقدام برای کارکنان مرکز بهداشتی یا مشکوک ب  19

 .کنند  یریگش ی بتال یا مواجهه سایر افراد پا کننده خواهد بود تا اینکه ازکمک

 :از ماسک استفاده کنید 

یا از وسایل نقلیه مشترک استفاده    د یریگی در کنار سایر افراد یا حیوانات خانگی قرار م  کهیهنگام

از ماسک   د یتوانیو یا قبل از ورود به مراکز بهداشتی از ماسک استفاده کنید. اگر نم د یکنیم

شما  (؛ افرادی که باشودی که منجر به اختالل در تنفس م علتن یااستفاده کنید )برای نمونه؛ به

ید از  ، نباید در یک اتاق مشترک با شما باشند یا اینکه هنگام ورود به اتاق باکنند یزندگی م

 .ماسک استفاده کنند 

  

 :در هنگام عطسه و سرفه کردن، دهان و بینی خود را بپوشانید
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 یهادستمالهنگام سرفه و عطسه، دهان و بینی خود را با استفاده از یک دستمال بپوشانید. 

های خود را با آب و  ازآن، بالفاصله دست ی سربسته بیندازید؛ پس شده را در سطل زبالهمصرف

 ۹۵-۶۰ی حاوی کنندههای ضدعفونیثانیه بشویید و یا با محلول  ۲۰به مدت حداقل  صابون

 یهاها پوشش داده شود و دستدرصد الکل ضدعفونی کنید؛ به صورتی که تمام سطوح دست 

، هنگامی از آب و صابون استفاده  حاًیرا به یکدیگر بمالید تا زمانی که خشک شوند. ترج خود 

 .کثیف هستند ها واضح  کنید که دست 

 

 :خود را ضدعفونی کنید یهااغلب اوقات دست

های ثانیه بشویید و یا با محلول  ۲۰های خود را، اغلب اوقات، با آب و صابون به مدت حداقل  دست 

ها پوشش  درصد الکل، ضدعفونی کنید به صورتی که تمامی سطوح دست  ۹۵-۶۰الکلی حاوی 

، هنگامی از  حاًیالید تا زمانی که خشک شوند. ترجخود را به یکدیگر بم یهاداده شود و دست 

ها و بینی و  ها واضح کثیف هستند. از لمس کردن چشم آب و صابون استفاده کنید که دست 

 .بپرهیزید های شسته نشده دهان خود با دست 

 

 :ی مشترک از وسایل خانگی بپرهیزیداز استفاده 

اخوری آشپزخانه، حوله و لوازم خواب با سایر  از استفاده مشترک ظروف، لیوان، فنجان، لوازم غذ  

طور کامل با آب  افراد و یا حیوانات خانگی خودداری کنید. پس از استفاده از وسایل فوق، باید به 

 .و صابون شسته شوند 

 

 : را هرروز ضدعفونی کنید  شودیتمامی سطوحی که مکرراً لمس م

لوازم نصب کردنی حمام، تلفن ثابت،  در ها، دستگیرهها، کابینتاین سطوح شامل پیشخوان 

همچنین تمامی سطوحی را ممکن است بر روی   .کلید، تبلت و میز کنار تختخواب است صفحه

راهنما، از یک   یهاکنید. بر اساس برچسب  یدعفونآنها خون و مدفوع و یا مایعات بدن باشد؛ ض
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ها شامل اطالعاتی در چسب این بر .خانگی استفاده کنید  کنندهیکننده یا اسپری ضدعفونپاک

کننده است ازجمله؛ احتیاطاتی که در حین  پاک  یهااز فرآورده  خطر یرابطه با استفاده مؤثر و ب

د؛ برای مثل، پوشیدن دستکش یا اطمینان از وجود  ها باید رعایت کنیاستفاده از این فرآورده

 .هاتهویه مناسب حین استفاده از این فرآورده 

 : ش کنیدعالئم خود را پای

های تر شدن عالئم بیماری )برای مثال اشکال در تنفس( فوراً درصدد مراقبتدر صورت وخیم 

و وضعیت ارزیابی خود را   پزشکی برایید؛ اما قبل از آن، با مرکز درمانی موردنظر تماس گرفته

ستفاده  به آنها اطالع دهید. قبل از ورود به مرکز درمانی از ماسک ا  COVID-19 ازنظر ابتال به

که از ابتال یا مواجهه سایر   کند یکنید. انجام این اقدامات به کارکنان مراکز بهداشتی کمک م

از مرکز درمانی خود درخواست   کنند.  یریگش یدرمانی یا اتاق انتظار پ یهاافراد حاضر در بخش 

ینگ فعال  کنید که با مرکز بهداشت منطقه یا ایالت شما تماس بگیرند. افرادی که تحت مانیتور

های مرکز بهداشتی خود یا متخصصان طب  اند باید از دستورالعمل یا با کمک تجهیزات قرارگرفته 

 .کار، در حدی که مناسب باشد؛ پیروی کنند 

تماس بگیرید، به وضعیت ابتالی   ۱۱۵ی داشتید یا الزم بود که با شمارهاگر مشکل اورژانسی 

در   .توجه کنید  COVID-19 ی خود ازنظر ابتال بهکارکنان اعزامی اورژانس یا وضعیت ارزیاب

 .صورت امکان، پیش از رسیدن کارکنان اورژانس، از ماسک استفاده کنید 

 

 توقف قرنطینه خانگی

باید تحت قرنطینه خانگی قرار بگیرند تا زمانی که ریسک انتقال   COVID-19 مبتالیان قطعی به

قرنطینه خانگی باید بر اساس    یهاه ییت کردن توصثانویه به دیگران کم باشد. تصمیم به توقف رعا

 .یا ایالتی گرفته شود یاوضعیت هر یک از افراد و مشاوره با پزشک و مرکز بهداشت منطقه 
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العمل  ، به خاطر عکسمتحدهاالت یدر ا ۲۰۱۹ روس یدر حال حاضر ریسک ابتال به بیماری کروناو

، برخی از افراد، نگرانی از ابتال به این بیماری دارند. وجودن یپایین است. باا  بهداشت یع مقامات  سر

 یهاییکا یو آمر های نیمنجر به یک برچسب اجتماعی منفی برچ تواند ی ترس و اضطراب م

را با یک جمعیت یا    COVID-19مردم یک بیماری عفونی، مثل که یگردد. هنگام تباریی ایآس

منجر به ایجاد یک برچسب اجتماعی و تبعیض گردد، حتی اگر   تواند یم دانند ی تبط مملت مر

طور خاص ریسک ابتال به بیماری را نداشته باشند  افراد در آن جمعیت یا از آن منطقه، به  یهمه

 متحدهاالت یبا نژاد آسیایی که در ا یهاییکا ییا سایر آمر تبارینیچ یهایی کای )برای مثال، آمر

 .(کنند یگی مزند 

بیماری  یجابرچسب اجتماعی از طریق ایجاد ترس یا خشمِ بیشتر نسبت به مردم عادی، به

 یهاتی . از طریق حماشودی به همه آسیب برساند که باعث به وجود آمدن مشکل م تواند یم

با این برچسب اجتماعی منفی مقابله کنیم و کمک کنیم که به دیگران   میتوانی اجتماعی، م

-COVIDکنیم که شانس ابتال یا انتشار    یرساناین حقیقت را اطالع   میتوانی ب وارد نشود. ما مآسی

 .ابد ییافزایش نم تباریی ایچینی یا آس یهایی کایدر آمر  19

 

اند یا در ارتباط با شخصی به چین سفر نکرده   راًیافرادی که )ازجمله نژاد آسیایی( که اخ

 باشد، ازلحاظ ابتال یا انتشار COVID-19 قطعیاند که یک مورد مشکوک یا نبوده 

COVID-19، ریسک باالتری ندارند هاییکاینسبت به سایر آمر. 

اختصاصاً افراد متعلق به جمعیت یا قومیت خاصی یا دارای   توانند ینم هاروس یو •

 .هدف قرار دهند مورد  نژادی خاص را یهانهیزمش یپ

ر رابطه با دوستان یا آشنایان محل  ممکن است د متحدهاالت یساکن ا  یهاینیچ •

 تواند ی منفی اجتماعی، م یهازندگی خود، نگران یا مضطرب باشند. مواجهه با برچسب 

منجر به تشدید ترس و اضطراب شود. در طول شیوع بیماری، حمایت اجتماعی  

 .به آنها کمک کند تا بهتر با شرایط کنار بیایند  تواند یم
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اند و عالئم بیماری را ندارند؛ آلوده به قبل از چین برگشته  روز ۱4ر از افرادی که بیشت

 .این ویروس نیستند و ارتباط با آنها ویروس را به شما منتقل نخواهد کرد

در حال رخ   COVID-19 اند که شیوعبه مناطقی سفرکرده   یرسانافرادی که برای کمک •

این بیماری بیشتر انتشار   ته باشند کهدادن است؛ با کمک به سایر افراد که اطمینان داش

 .اند ؛ خدمت ارزشمندی را به همه افراد ارائه دادهابد یینم

 زیبرانگ از بعد روانی و عاطفی چالش  تواند یبرای مقابله با شیوع بیماری، م یرسانکمک •

 .محض برگشتشان به حمایت اجتماعی نیاز دارند ها بهرسانباشد. این کمک 

  روس یه گسترش تهدید سالمت عمومی ناشی از این کروناو در پاسخ ب  همتحد االت یدولت ا •

را برای محدود کردن سفرها انجام داده است که شامل؛ به   یاسابقهیجدید، اقدامات ب

روز گذشته از چین   ۱۴که در طول  متحدهاالت یتعویق انداختن ورود اتباع خارجی به ا

یروس در بین افرادی که مجوز  اند. همچنین، اقداماتی برای شناسایی این وبازدید کرده 

 یهااند )شهروندان و افراد مقیم آمریکا و خانوادهرا کسب کرده  متحدهاالت یورود به ا

 .اند، در حال اجرا استروز اخیر در چین بوده  ۱۴آنها( و در طول 

 

منفی  یهابرای مقابله با برچسب  توانندیولین مرتبط و مقامات بهداشت عمومی ممسئ

کننده را انجام این اقدامات کمک  ، COVID-19 زمان مقابله بار طول مدتاجتماعی، د

 . دهند

بهداشتی هستند و   یهاحفظ حریم خصوصی و اعتماد افرادی که به دنبال مراقبت  •

 پرخطر، تحت ارزیابی قرارگرفته باشند  یهاتماس که ممکن است برای بررسی  ییهاآن

وجود خطرات مرتبط با محصوالت، سایر افراد  موقع درباره وجود یا عدم به یرساناطالع  •

 هاو مکان

 بدون افزایش ترس و واهمه COVID-19 ارتقای آگاهی در رابطه با •

 انتشار ویروس  ینحوه یارائه اطالعات دقیق درباره •
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شده بر روی  منفی، ازجمله؛ اظهارات منفی گفته یمقابله با رفتارهاتذکر دادن در  •

  گونه چ یقشار مردم یا جداسازی مردمی که در معرض هاجتماعی درباره ا یهاشبکه

 .معمولی خود نیستند  یهات یخطری در فعال

شده، کسب اطمینان از اینکه منجر  رعایت احتیاط در رابطه با تصاویر به اشتراک گذاشته  •

 .شوند ینادرست نم یهاشهیقویت کلبه ت

فرد  صورت فردبهده است )بهشمنفی اجتماعی به آنها زده  یهاتعامل با افرادی که برچسب •

 (اجتماعی یهاخبری یا شبکه  یهااجتماعی ازجمله؛ رسانه یهایا از طریق کانال 

ن دوستان اند یا نگرااعالم آمادگی برای حمایت اجتماعی به افرادی که از چین برگشته  •

 .شده هستند و اقوام خود در مناطق آلوده 

 

 اشتراک بگذارید  را با دیگران به COVID-19 حقایق مربوط به

اطالع یابید و به توقف انتشار  (COVID-19) 2019 روسیاز حقایق مربوط به بیماری کروناو

 .شایعات کمک کنید 

را که از   ۲۰۱۹ روس یاز وضعیت بیماری کروناو یابرای به دست آوردن آخرین اطالعات، خالصه 

زیر مشاهده  آدرسدر  است؛ منتشرشده (CDC) هایماریبی از ریگش ی پو سوی مرکز کنترل 

 بفرمایید:

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html.  

  

 .نظر از نژاد یا قومیتش مریض کنندرا صرف  یهرکس توانندیم هایماری: ب۱حقیقت 

بیشتر از سایر   ،COVID-19  ( بهتبارینیچ یهایی کای سیایی )ازجمله؛ آمراحتمال ابتالی نژاد آ 

 نیست. بااطالع دادن در این رابطه که داشتن نژاد آسیایی شانس انتقال و ابتال به هایی کایآمر 

COVID-19 ترس از این مسئله را متوقف کنید دهد یرا افزایش نم ،. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html.
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 .در آمریکا پایین است COVID-19 : در حال حاضر، ریسک ابتال به۲حقیقت 

مبتال   COVID-19 اند که بسیاری از مردم آنجا بهسفرکرده  ییهابعضی از افراد که به مکان 

منظور مراقبت از سالمت خود و سایر افراد جامعه توسط مقامات  اند، ممکن است که به شده

 .بهداشت تحت نظارت قرار بگیرند 

 

سیون مرخص شده است یا از ایزوالتمام : افرادی که دوره قرنطینه آنها3حقیقت 

 .اند، ازلحاظ انتقال عفونت، خطری برای سایر افراد ندارندشده 

سوی   که از را  روسیاز وضعیت بیماری کروناو  یابرای به دست آوردن آخرین اطالعات، خالصه 

 ید:زیر مشاهده بفرمایآدرس است، در  منتشرشده  (CDC) هایماریبی از ریگش یپو  مرکز کنترل 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html. 

 

به توقف گسترش آن  دیتوانی م ،COVID-19 یها: با دانستن عالئم و نشانه 4حقیقت 

 :کمک کنید

 تب •

 سرفه  •

 نفس تنگی •

 یهاهی و احساس ناخوشی دارید، از توص د یاگذشته به چین سفرکرده روز   ۱۴طی  کهیدرصورت

قبل از رفتن به مطب پزشک یا اورژانس تماس بگیرید و در رابطه با عالئم  پزشکی پیروی کنید.

 .و مسافرت اخیر خود به آنها اطالع دهید 

 

کمک د و دیگران به حفظ سالمتی خو دیتوانی: با انجام این اقدامات ساده م5حقیقت 

 :کنید 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html.
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اغلب اوقات، بخصوص پس از دوش گرفتن، قبل از غذا خوردن، بعد از پاک کردن بینی   •

  ۲۰خود و بعد از سرفه یا عطسه کردن، دستان خود را با آب و صابون به مدت حداقل 

 .ثانیه بشویید 

 .ها، بینی و دهان خود با دستان شسته نشده اجتناب کنید از تماس با چشم  •

 .دن در خانه بمانید صورت بیمار بودر  •

خود را بگیرید، سپس دستمال را در سطل زباله   یبا یک دستمال جلوی عطسه یا سرفه •

 بیندازید

 

 

 ویروس کرونای جدید چیست؟ 

 

،  نیازاشی های خانواده کرونا است که پویروس کرونای جدید یک نوع جدید از ویروس 

متفاوت با سایر   ،(COVID-19) ۲۰۱۹ روسی نشده بود. ویروسِ عاملِ بیماری کروناوشناخته

یابند و منجر به  ها انتقال میصورت شایعی بین انسانهای خانواده کرونا است که بهویروس 

 .شوند می  های خفیف، مانند سرماخوردگی بیماری

یکسان  COVID-19 یصبا تشخ HKU1 یا OC43 یا  NL63 یا 229E تشخیص ویروس کرونای

طور در مقایسه با مبتالیان به کروناویروس های معمول، به COVID-19 نیست. بیماران مبتالبه

 .شوند یمتفاوتی ارزیابی و درمان م
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نامیده شده  (COVID-19) ۲۰۱۹ روسی چرا بیماریِ عامل شیوع فعلی، بیماری کروناو

 است؟ 

 

نامی رسمی برای بیماریِ عاملِ بروزِ   (WHO) سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۲۰فوریه  ۱۱ر د

که ابتدا در ووهان چین شناسایی شد، اعالم نمود. نام جدید این    ۲۰۱۹شیوع کروناویروس جدید  

 ”CO“ شود؛ کهنامیده می  COVID-19 اختصاراست؛ که به   ۲۰۱۹بیماری، بیماری کروناویروس  

معنای »بیماری« است. سابقاً، این   به ”D“ ای »ویروس« و به معن ”VI“ ،«به معنای »کرونا

 .شد نامیده می  ”nCoV-2019“ « یا۲۰۱۹بیماری تحت عنوان »کروناویروس جدید 

هایی است که  انسانی وجود دارد؛ که شامل برخی گونه یروسهایهای متعددی از کروناوگونه

بیماری  COVID-19 .گردند می  های خفیف راه تنفسی فوقانیصورت شایعی منجر به بیماریبه

ها شناسایی  ، در انساننیازاش ی که پ جادشدهیجدیدی است که توسط ویروس کرونای جدیدی ا

در راستای  (WHO) است. نام این بیماری بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانینشده 

 .های عفونی جدید انسانی استگذاری بیمارینام

 

 

 آغازشده، چیست؟ ۲۰۱۹که در سال  روسینام ویروسِ عاملِ شیوع بیماری کروناو 

 

 the international) هاویروس  یبند المللی طبقه، کمیته بین ۲۰۲۰فوریه  ۱۱در  

committee on Taxonomy of viruses)  های جدید است،  گذاری ویروس که مسئول نام

حاد  شناخته شد؛ تحت عنوان سندرم تنفسی  نیان چویروس کرونای جدید را که ابتدا در ووه

طور که از این نام پیداست؛ این  نامید. همان ،SARS-CoV2 اختصار، به۲شدید ویروس کرونای 

است که در   (SARS-CoV) های کرونای سندروم حاد تنفسی شدید ویروس مرتبط با ویروس 
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گردید؛ اگرچه همان ویروس   (SARS) منجر به بروز سندرم تنفسی حاد شدید   ۲۰۰۲-۲۰۰۳سال  

 .نیست

 

 

 چیست؟  COVID-19 منشأ

 

منجر به   هاروس ی هستند. بعضی از این و هاروس ی های کرونا یک خانواده بزرگ از وویروس 

ای، تنها منجر  شوند؛ و انواع دیگر، ازجمله کروناویروس های سگی و گربه زایی در انسان میبیماری

نجر به بروز بیماری در حیوانی که م  یروسهای. ندرتاً، کروناوشوند ینات مبه بروز بیماری در حیوا

بین افراد مختلف منتشر شوند. به  توانند یاند و مها را نیز آلوده کرده ، انسانشوند ی م واناتیح

 .است دادهنیز رخ  COVID-19 که همین اتفاق برای ویروس عامل رسد ی نظر م

دو نمونه دیگر از   (SARS) و سندرم تنفسی حاد شدید  (MERS) سندرم تنفسی خاورمیانه

 .اند افتهیها گسترش های کرونا با منشأ حیوانی است که بین انسانویروس 

 

 

 یابد؟گسترش می (COVID-19) ۲۰۱۹ چگونه ویروس عامل بیماری کروناویروس

 

شناسایی گردید. اولین موارد  ین ویروس نخستین بار در شهر ووهان واقع در ایالت هوبای چین، ا

ازار حیوانات زنده شناسایی شد؛ اما در حال حاضر، این ویروس  شده به این ویروس، در یک بآلوده 

ها است. توجه به این نکته مهم است که انتشار این ویروس در بین  در حال گسترش میان انسان

شدت مسری هستند )ماننِد  ها بهرخ دهد. برخی ویروس  یارهیصورت زنجتواند بهافراد می 
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ها کمتر است. در حال حاضر، مشخص نیست  ویروس  قابلیت سرایت سایر  کهی سرخک(؛ درحال

 .ابد یی در بین افراد گسترش ممداوم   به طور  و  یسادگکه چگونه این ویروس به

 

 

 این بیماری را به دیگران انتقال دهد؟  تواندیم COVID-19 آیا فرد مبتالبه 

 

-COVID اری فعالدر حال انتشار میان افراد است. فرد مبتالبه بیم COVID-19 ویروس عامل 

مرکز   این بیماری را به سایر افراد منتقل کند. به خاطر همین دلیل است که چرا تواند ی م ،19

یماران در بیمارستان یا منزل خود )بسته که این ب  کند ی توصیه م  هایماریکنترل و پیشگیری از ب

 کردن سایر افراد را  شدت بیماری آنها( ایزوله شوند تا زمانی که بهبود یابند و ریسک مبتال به

 .نداشته باشند 

گیری  متفاوت باشد؛ بنابراین تصمیم  تواند ی زمان فعال بودن بیماری در بین افراد مختلف، ممدت 

ر اساس وضعیت هر فرد و مشاوره با پزشکان، متخصصان کنترل  جهت خارج کردن از قرنطینه، ب

ظر گرفتن شرایط خاص هر یک از  بهداشت عمومی و با در ن مقاماتاز عفونت و  یریگش ی و پ

آزمایشگاهی هر   یهابیماری و نتایج تست  یهامبتالیان، ازجمله؛ شدت بیماری، عالئم و نشانه

در  هایماریمرکز کنترل و پیشگیری از ب فعلی یها. دستورالعملشودی یک از بیماران، گرفته م

یت هر یک از افراد و داشتن  رابطه بازمان مناسب برای خارج کردن از قرنطینه، بر اساس وضع

 :تمامی این شرایط است

 .باشد بدون استفاده از داروهای کاهنده تب، بیمار تب نداشته  •

 .بیمار عالئمی ازجمله سرفه، نداشته باشد  •

طور متوالی به فاصله  نتیجه تست دو نمونه جداشده از ریه بیمار که به •

 .شده است، منفی باشد ساعت گرفته  ۲۴حداقل 
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عنوان عامل خطر برای انتقال عفونت به سایر افراد در  شده است بهاز قرنطینه خارج فردی که 

 .شودنظر گرفته نمی

 

 

است، بیماری را به دیگران انتقال  COVID-19 آیا فردی که تحِت قرنطینه برای

 ؟دهدیم

 

مسری   قرنطینه به معنای ایزوله کردن فرد یا گروهی از افراد است که در معرض یک بیماری

افراد  اند؛ ولی عالئم بیماری را ندارند، به این منظور که از گس ترس بیماری احتمالی به سایر  بوده

شود؛  های مسری در نظر گرفته میشود. معموالً، قرنطینه برای دوره نهفتگی بیماری یریگش یپ

زمان . مدتند شویکه در این دوره زمانی، افراد پس از مواجهه با عامل بیماری دچار عالئم م

ین  ترروز پس از آخرین مواجهه است؛ به این دلیل که طوالنی ۱۴تا  COVID-19 قرنطینه برای

 .روز بوده است ۱۴مشابه،   یروسهای دوره نهفتگی در کروناو

عنوان عامل خطر برای  به اتمام رسیده است؛ به ،COVID-19 فردی که دوره قرنطینه او برای 

که در طول دوره نهفتگی، دچار بیماری ؛ چون شودیاد در نظر گرفته نمانتقال ویروس به سایر افر

 .نشده است

 

 

 COVID-19 اجتماعی منفی در رابطه با یهاکه برچسب ییهاافراد یا گروه چرا باید از 

 ، اجتناب کرد یا آنها را سرزنش کرد؟ کنندیایجاد م
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 و اقوامی خود که در مناطقِ شیوعِ ممکن است که افراد ساکن در آمریکا در رابطه با دوستان

COVID-19  اند، نگران یا مضطرب باشند. برخی از  کردهسکونت دارند یا از آن مناطق بازدید

 یهاتواند منجر به ایجاد برچسبافراد در رابطه با این بیماری نگران هستند. ترس و اضطراب می 

یا افرادی که در   تبارییایهای آسیی ها یا سایر آمریکاچینی هیاجتماعی شود؛ برای نمونه؛ عل

 .قرنطینه هستند 

گروه مشخصی از مردم، یک مکان یا یک ملت است. برچسب زدن   ه یبرعل چسب زدن، تبعیض بر 

نیاز به سرزنش یک فرد، ترس از ابتال به  ،COVID-19 ناشی از عدم آگاهی از نحوه گسترش

 .شودیبافی م انهو افس   یپراکنعهی شااست که منجر به  یاساسیب یهابیماری و مرگ و حرف 

؛ از طریق ایجاد ترس یا  کند ی خود بیماری که ایجاد مشکل م یجابه تواند ی چسب زدن مبر 

 .اضطراب بیشتر، به سایر افراد آسیب برساند 

 

 

 کمک کنند؟  COVID-19 چسب زدن در رابطه باتوانند به توقف برچگونه مردم می

 

اجتماعی و مانع از آسیب رساندن  یهات یمقابله کنند و با حماسب زدن توانند با برچمردم می 

گذاری حقایق، با برچسب زدن مقابله کنید. با  به سایر افراد شوند. از طریق آموختن و به اشتراک 

و نحوه   رند یگیصرفاً یک نژاد یا گروه خاصی از افراد را هدف نم هاروس یانتشار این حقایق که و 

 .زدن کمک کرد به جلوگیری از برچسب  انتوی م ،COVID-19  گسترش

 

 

 است؟ SARS-CoV یا MERS-CoV ویروس همان COVID-19 عامل کروناویروس آیا
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 عامل کرونا هایویروس  از بعضی. هستند هاویروس  از بزرگی خانواده کروناویروسها خیر،

  انواع  در بیماری ایجاد به منجر  موارد،  سایر. است مردم در  سرماخوردگی مشابه هایبیماری

  حیوانی  کروناویروسهای ندرتاً،. شوند می هاخفاش  و هاشتر  ها،گاو  ازجمله؛ حیوانات از خاصی

  رخ  MERS-CoV و  SARS-CoV هایویروس  در  اتفاق این . یابند  انتقال هاانسان به توانند می

  ویروس .  است  شدهمنتقل  هاانسان  به  و  دارد  حیوانی  منشأ  احتماالً  COVID-19  عامل  ویروس.  داد

SARS-CoV،  عامل کروناویروس   با را  شباهت بیشترین COVID-19 بیشتری هایبررسی. دارد 

  و  است تغییر  حال در  شرایط . است جریان  در[ ویروس این درباره] بیشتر اطالعات کسب جهت

 .شد  خواهند  رسانی بروز ها،یافته  آخرین  گرفتن قرار دسترس  در محضبه موجود  اطالعات

 

 

 خود را محافظت کنم؟ توانمیمچگونه 

 ی تنفسی. هایماریبجهت یادگیری چگونگی حفاظت از خویش در برابر      ۸۵صفحه ی  بنگرید به  

 

   

 کرونا داشته باشم؟  مبتالبهی انجام دهم اگر ارتباط نزدیکی با افراد کارچهباید 

 

خدمات سالمت ممکن است که با افراد دارای عالئم،   دهندگانارائه جنسی و    شرکاده،  اعضاء خانوا

ی در ارتباط باشند. کسانی که با این  ربهداشتیغمشکوک یا تائید شده به کرونا در یک فضای 

ی قرار گیرند. موردبررس شانی سالمت ازلحاظافراد در ارتباط و مجاورت هستند بایستی 

ماری شامل تب، سرفه یا تنگی نفس در افراد نزدیک به بیماران پیشرفت  عالئم بی کهیدرصورت

 با مراقبین سالمت تماس بگیرند. عاًی سرکرد، بایستی 
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 ی زیر را رعایت کنند.هاه یتوصکسانی که ارتباط نزدیکی با بیماران دارند باید  

ی پزشکی  هاورالعملدستیگیری که به بیمار برای پ  د یادهیفهمو  د یتوانی ممطمئن شوید که شما 

و سالمت کمک کنید. شما باید به بیماران کمک کنید تا نیازهای اولیه آنان در خانه مرتفع شود  

های ی درمانی و نیازمندیهانسخههای الزم را از آنها جهت تهیه وسایل منزل، گرفتن و حمایت 

 .د یآورعملدیگرشان به 

مراقب سالمت او تماس بگیرید و نتایج آزمایشگاهی   ار است با کنترل عالئم بیماران. اگر فرد بیم.۲

هایی را برای  به مراقبین سالمت کمک کند تا گام  تواند یمکرونا را برای او بیان کنید. این کار 

حفظ افراد دیگر از آلوده شدن در فضای مطب یا اتاق انتظار بردارند. از مراقبین سالمت بخواهید 

ز ملی یا محلی تماس بگیرند. همچنین، اگر بیمار در شرایط  ر با مراککه برای راهنمایی بیشت

تذکر دهید که فرد   کارکناناورژانسی قرار داشت و نیاز داشتید که با اورژانس تماس بگیرید، به 

 کرونا است. مبتالبهمشکوک یا  

ر جدا از بیما  ناالمکایحت. اعضای خانواده فرد بیمار باید در اتاق دیگری اسکان داشته باشند یا  ۳

 .باشند. در صورت امکان اعضای خانواده و فرد بیمار از دستشویی و حمام جداگانه استفاده کنند 

 مالقات با بیمار از سوی افرادی که ضرورتی برای حضور در منزل ندارند.  هرگونه ممنوع نمودن    .۴

اری این  هنگام بیمی نکنند و در دارنگهاعضای خانواده بایستی هیچ نوع حیوان خانگی را .۵

 (مراجعه کنید   و حیوانات  COVID-19به حیوانات را بغل نکنند. )

یک دستگاه   مثالعنوانبه مطمئن شوید که فضاهای مشترک خانه دارای تهویه مناسبی است،    .۶

 .د یبازکنرا  هاپنجره تصفیه هوا یا در صورت مناسب بودن هوای بیرون، درب و 

ثانیه  ۲۰با آب و صابون حداقل به مدت  هادست مرتب. باید شستن  صورتبه هادست شستن .۷

 هادست درصد  ۹۵تا  ۶۰ی بهداشتی بر پایه الکل هامحلول ادامه داشته باشد یا با استفاده از 

. استفاده از آب و صابون  گرددیمده و سپس به هم مالیده شوند تا زمانی که خشک آغشته ش

 رد.  اولویت دا

 ی نشسته.هادست ها، دهان و بینی با  اجتناب از لمس چشم .۸
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 اگر بیمار و شما در اتاق مشترک هستید، هر دو باید از ماسک استفاده کنید.  .۹

در هنگام تماس با خون، کاسه توالت فرنگی یا مایعات بدنی مانند آب دهان، خلط، موکوس  . ۱۰

 بپوشانید. بارمصرفک ماسک و دستکش یبینی، استفراغ و ادرار، بایستی خود را با 

 را پرت کنید و از استفاده مجدد خودداری نمایید.   شدهاستفاده دستکش و ماسک  -الف 

و فوراً   د یندازیبرا دور  هادستکش در هنگام دور انداختن وسایل حفاظت فردی، اوالً  -ب 

اسک را دور انداخته و دوباره . دوما، مد یبشوری الکلی هامحلول را با آب و صابون یا   تانیهادست 

 قبلی شستشو دهید. را به همان شیوه  تانیهادست  فوراً

. از اشتراک وسایل خانوادگی با فرد بیمار خودداری کنید. شما نبایستی از وسایلی همچون ۱۱

مشترک با   صورتبه بشقاب، لیوان، فنجان، لوازم آشپزخانه، حوله، وسایل خواب یا وسایل دیگر 

کامل شستشو   صورتبهرا  استفاده نمایید. بعد از استفاده فرد بیمار نیز تمامی این وسایل  بیماران  

 دهید.

، وسایل حمام، توالت،  هادرب، میزها، دستگیره هانت یکاب. تمامی سطوح در دسترس شامل ۱۲

  . همچنین، بایستی تمامی سطوحی که ممکن د یکنپاک تلفن، کیبورد، تبلت و زیر میزها را روزانه  

 . است خون، آب دهان یا مایعات بدن بر روی آنها باشد را تمیز نمود

. د یینمامصرف  هادستورالعمل را مطابق برچسب  هاکنندهیضدعفون. استفاده اسپری و ۱۳

 هابرچسبو ایمن هستند. همچنین این  مؤثر یی برای استفاده هادستورالعملمحتوی  هابرچسب

دستکش و اطمینان از تهویه مناسب هوا در زمان استفاده    شامل موارد احتیاطی همچون پوشیدن

 از این مواد هستند که بایستی در هنگام استفاده از این محصوالت رعایت شوند.

 . شستشوی کامل لباسشویی و رخت شورخانه.۱۴

ن بیمار روی آن قرار دارد  یا وسایل خوابی که خون، آب دهان یا مایعات دیگر بد  هالباس. ۱۵

 شستشو شود.   کامالًیا دور انداخته شوند یا  عاً یسر
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را دور   آلود خاک پوشیده و وسایل  بارمصرفک ، دستکش یآلودهخاک در هنگام لمس وسایل .۱۶

ی ضدعفونی الکلی  هامحلول آب و صابون یا    له یوسبهرا    تانیهادست از بدن خویش بگیرید. سپس  

 نمایید.

استفاده از یک   عموماًرا بخوانید.  هایی لباسشوو  هاندهی شوروی  شدهنصبی هارالعملدستو .۱۷

شوینده لباسشویی مطابق با دستورالعمل ماشین لباسشویی و خشک نمودن کامل آنها و همچنین 

 آمده است.  هالباس استفاده از آب گرم برای شستشو در برچسب 

در یک   و وسایل آلوده دیگر  شدهاستفاده  بارمصرفکی یهاماسک همه دستکش و  مکان.۱۸

  فوراً ی دیگر منزل قرار داده شود. بعد از انجام این کار هاآشغال محفظه بسته قبل از تماس با 

 مشاهدهقابلآلودگی   هرگونه. در صورت وجود د یبشوررا با آب و صابون یا مایعات الکلی  هادست 

 از آب و صابون استفاده نمایید.   حاًیترج، هادست در 

 ت محلی یا ملی خود بپرسید. از مراقبین سالم د یتوانی میگری را یا بحث د   سؤال هرگونه. ۱۹

 

 

 توصیه ایی برای استفاده از ماسک در جامعه دارد؟  CDCآیا 

 

CDC  کرونا   ازجملهی تنفسی هایماریباستفاده از ماسک را برای حفاظت افراد سالم در برابر

 توصیه نمی کند.

اده کنید که مراقب سالمت آن را به شما توصیه کند.  باید از ماسک استف حتماًتنها در صورتی  

. این کار  اند داده کرونا بوده و غالئم را نشان  مبتالبهافرادی استفاده شود که   لهیوسبه ماسک باید 

برای حفظ دیگران از خطر بیمار شدن است. همچنین، استفاده از ماسک برای مراقبین سالمت  

 ضروری و حیاتی است. فرد بیمار یک امر  و مراقبین نزدیک 
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 کند؟ می عالئمی ایجاد و عوارض چه COVID-19 بیماری 

 

شده است شامل عالئم خفیف تا شدید تنفسی همراه عالئمی که اخیراً برای بیماران کرونا گزارش 

 . با تب، سرفه و تنگی نفس بوده است

 

 

 کرونا بدهم؟آیا الزم است من تست 

 

روز اخیر به چین   ۱۴عالئم تنفسی مانند سرفه و تنگی نفس پیدا کردید و طی اگر شما تب و 

های بهداشتی تماس بگیرید و سابقه سفر اخیر خود را به  اید با یک متخصص مراقبت سفر داشته 

اید که  ههایتان با او مشورت کنید. اگر با کسی تماس نزدیک داشت او بگویید و در مورد تماس 

ه )چین( سفر داشته است و این عالئم را از خود نشان داده است به یک  اخیراً به این منطق

های نزدیک با دیگران و  های بهداشتی مراجعه کنید و با او در مورد تماسمتخصص مراقبت 

سفرهایشان صحبت کنید، متخصص بهداشتی شما با اداره بهداشت عمومی و مرکز کنترل  

مورد آزمایش قرار   COVID-19که آیا برای   ماهنگ خواهد کرد تا مشخص شود ها هبیماری

 گیرید.

 

 

 کنید؟ آزمایش می COVID-19یک نفر را برای  شماچطور 
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 .۶شود انجام می   CDCتنها در   COVID-19در این زمان تست تشخیصی برای 

اند فوراً باید به مرکز  های بهداشت ایالتی و محلی که فرد تحت بررسی را شناسایی کردهدپارتمان

اطالع دهند تا گزارش فرد موردنظر را بدهند و مشخص کنند که آیا   (EOC)ملیات اضطراری ع

( به ادارات بهداشت  EOCالزم است انجام شود یا خیر؟ این مرکز )  CDCدر  COVID-19تست 

صورت مناسب برای مرکز کنترل  ها بهآوری، ذخیره و ارسال نمونهایالتی برای جمع محلی و

 ازجمله در ساعات غیر اداری یا آخر هفته و تعطیالت کمک خواهد کرد. (CDCها )بیماری

 

 

 او منفی است بعداً مثبت شود؟  COVID-19آیا امکان دارد فردی که آزمایش 

 

یک نتیجه منفی به این معنی است که ویروسی که باعث  CDCبا استفاده از تست تشخیصی 

COVID-19  البته در مراحل اولیه عفونت این امکان   شود در نمونه فرد یافت نشده است؛می

در نمونه  COVID-19وجود دارد که ویروس تشخیص داده نشود. نتیجه آزمایش منفی برای 

حتماالً به این معنی است که ویروس  ا-که فرد عالئم بیماری را دارددرحالی-شده آوریجمع

19-COVID  ۷باعث بیماری فعلی وی نشده است. 

 

 

 
در بسیاری از کشورها و شهرهای جهان انجام   COVID- 19جهت تشخیص   PCR( تست  ۲۰۲۰: در حال حاضر)آوریل مترجم     [۶

 می شود[ 
به معنی عدم  PCRهمیشه مورد منفی تست  درصد است، این بدین معنی است که   ۷۰مترجم: حساسیت این تست نزدیک     [۷

 باشد[ ابتالی فرد به کرونا نمی 
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 کاری باید انجام دهند؟ن بهداشت چهادارات و متخصصا

 

، کنترل عفونت؛ ازجمله COVID-19ها و راهنمایی به افراد مشکوک به  جهت دسترسی به توصیه 

مراقبت خانگی و جداسازی افراد آلوده به ویروس  (، PPE) یراهنمایی تجهیزات محافظت شخص

 به لینک زیر مراجعه فرمایید:های بهداشتی لطفاً های موردی برای متخصصان مراقبت و ارزیابی

 -V/hcp/clinicalnCo-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

criteria.html 

 آوری و ارسال نمونه و اطالعات آزمایشگاه: برای اطالعات در مورد جمع 

nCoV/lab/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

اطالعات برای متخصصان  CVID-19می در مورد برای اطالعات متخصصین بهداشت عمو

 بهداشت عمومی را ببینید:  

ncov/php/index.htm-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

در منابع منتشرشده  COVID-19 حاضر اطالعاتی در رابطه با ریسک ابتالی زنان باردار بهدر حال  

تغییرات ایمونولوژیک و فیزیولوژیکی در دوران بارداری تجربه   علمی وجود ندارد. زنان باردار، 

 ازجمله ویروسی   تنفسی  یها یماریب  به  که ممکن است بیشتر مستعد ابتال  کنند یم

COVID-19   شوند. 

 حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که نشانگر این باشد؛ کودکان بیشتر مستعد ابتال به در

COVID-19   تر مبتالیان قطعی بههستند. در حقیقت، بیش COVID-19   در چین، افراد

شده است. در حال  سال بودند. موارد عفونت در کودکان حتی در سنین خیلی پایین گزارش بزرگ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/index.htm
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طور مداوم انجام  حاضر، تحقیقاتی برای یافتن اطالعات بیشتر در رابطه با شیوع این بیماری، به

 یهاافتهی حول است و در صورت به دست آمدنسرعت در حال تغییر و ت. این وضعیت بهشودیم

 ،COVID-19 جدید، اطالعات بروز رسانی خواهد شد. اطالعات مربوط به کودکان وزنان باردار و

 .در این صفحه موجود است

 

 

بروز بیماری شدید، عفونت هستند و آیا ریسک  یا زنان باردار بیشتر مستعد ابتال بهآ

در آنها در مقایسه با جمعیت عمومی بیشتر  COVID-19 ناشی از ریومعوارض و مرگ

 است؟ 

 

در حال حاضر، در منابع علمی منتشرشده، اطالعاتی در رابطه با میزان ریسک ابتالی زنان باردار  

در دوران بارداری  یمونولوژیک و فیزیولوژیکیوجود ندارد. زنان باردار، تغییرات ا  COVID-19 به

 تنفسی ویروسی ازجمله یهاکه ممکن است بیشتر مستعد ابتال به عفونت  کنند ی تجربه م

COVID-19   شوند. همچنین، ممکن است که زنان باردار مستعد ابتال به بیماری شدید، عوارض

 یهاطور که در سایر عفونتبیشتر نسبت به جمعیت عمومی باشند؛ همان ر یومبیماری و مرگ 

و سندرم    (SARS-CoV) کروناویروس  -  سندرم تنفسی حاد شدید  [مشابه مانند   یروسیکرونا و 

تنفسی ویروسی ازجمله  یهاو سایر عفونت  (MRSCoV)] کروناویروس -تنفسی خاورمیانه

 .شده استآنفلوانزا در دوران بارداری مشاهده

نزدیک در   یها، در طی تماسشودی م COVID-19 نجر بهفرد ویروس که ماگرچه انتقال فردبه 

شده است، اما در حال حاضر این ویروس در بین افراد جامعه در  مشاهده متحدهاالتیا
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انتقال فوری آن به جمعیت عمومی کم است. زنان باردار و ریسک  شودیمنتقل نم متحدهاالتیا

انه معمول را رعایت کنند، ازجمله اینکه؛  از عفونت، اقدامات پیشگیر یریگش یمنظور پباید به

 .دستان خود را اغلب اوقات بشویند و از مواجهه با افراد بیمار اجتناب کنند 

 

 

 بیشتر است؟  COVID-19 مبتالبهیا ریسک بروز عوارض جانبی در زنان باردار آ

 

وجود ندارد.  COVID-19 اطالعاتی در رابطه با عوارض جانبی بارداری در زنان باردار مبتالبه

شکست بارداری ازجمله سقط و تولد نوزاد مرده، در موارد عفونت با کروناویروس های مشابه 

ماهه تب باال در سه .شده استدر دوران بارداری مشاهده (MERS-CoVو  SARS-CoVمانند؛)

 .شودی اول بارداری باعث افزایش ریسک نقایص مادرزادی در جنین م

 

 

مراقبت   COVID-19 ری که جزء کارکنان درمانی هستند و از بیمارانباردا  یهاآیا خانم

 ، در معرض افزایش ریسک عوارض بارداری هستند؟ کنندیم

 

هستند، باید  COVID-19 افراد مشکوک یا مبتالبهکارکنان درمانی باردار که در مواجهه با 

بتال را پیگیری نمایند. مربوطه در رابطه با کنترل عفونت و ارزیابی ریسک ا یهادستورالعمل

مربوط به کنترل و پیشگیری از عفونت، بخش مهمی از برنامه محافظت از   یهاه یپیروی از توص

 COVID-19 اطالعات خیلی کمی در رابطه باکارکنان درمانی باردار در مراکز بهداشتی است. 

ممکن است که در   در دوران بارداری وجود دارد. در صورت امکان بر اساس وجود کارکنان کافی، 

در رابطه با مواجهه کارکنان درمانی باردار با بیماران مشکوک یا   ییهات ی مراکز درمانی محدود
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در حین انجام پروسیجر های پرخطر )برای نمونه؛ مواردی که در   ژهیوبه  COVID-19 مبتالبه

 .( اعمال شودشودی طی آن آئروسل تولید م

 

 

نوزاد )انتقال  به جنین یا  COVID-19 باردار مبتالبه  آیا امکان انتقال ویروس از مادر

 عمودی( وجود دارد؟ 

 

اساساً از طریق تماس نزدیک با فرد مبتال و   COVID-19 که ویروس عامل رسد ی به نظر م

از طریق سایر   COVID-19 . اینکه آیا ویروس عاملشودی واسطه ریز قطرات تنفسی منتشر مبه

در حین یا بعد از زایمان( از خانم باردار مبتالبه جنین یا نوزاد منتقل    انتقال عمودی )قبل،  یهاراه

، هنوز مشخص نیست. هرچند بر اساس مطالعاتی که بر روی تعداد کمی از نوزادان  شودیم

منتشرشده است؛ نتیجه  راًیشده بود و نتایج آن اخانجام  COVID متولدشده از مادران مبتالبه

شده از  گرفته  ییها، در نمونهنیز نوزادان مثبت نبود. عالوه براا کیچ یه COVID-19 نآزمود

 .یافت نشد  COVID-19 مایع آمنیوتیک و شیر مادر، ویروس عامل

سایر کروناویروسها   اطالعات کمی در رابطه با انتقال عمودی )انتقال از مادر باردار به جنین( 

دی از انتقال عمودی در این  د دارد، اما هیچ موروجو  (SARS-CoV و MRS-CoV )ازجمله؛

 .ها گزارش نشده استعفونت

 

 

 COVID-19 یا ریسک بروز عوارض جانبی در نوزادان متولدشده از مادران مبتالبه آ

 بیشتر است؟ 
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ها موردی، عوارض نوزادی )برای نمونه؛ زایمان زودرس( در نوزادان  بر اساس تعداد کمی از گزارش 

است. هرچند، مشخص  شدهدهیدر دوران بارداری د  COVID-19 متولدشده از مادران مبتالبه

نیست که آیا این عوارض مرتبط با عفونت مادری است و همچنین در حال حاضر میزان ریسک 

در دوران   COVID-19 باوجود اطالعات محدود در رابطه با  .بروز عوارض نوزادی مشخص نیست

ویروسی دستگاه تنفسی، ممکن   یهافونت انش موجود در رابطه با سایر عبارداری، بر اساس د 

ویروسی دستگاه تنفسی  یهااست اطالعاتی در این زمینه به دست آید. برای نمونه، سایر عفونت 

در دوران بارداری مانند آنفلوانزا، همراه با عوارض نوزادی ازجمله؛ وزن کم هنگام تولد و زایمان  

دگی یا آنفلوانزا همراه با تب باال در اوایل بارداری، ، ابتال به سرماخورنیالوه برازودرس بوده است. ع

ریسک بروز نقایص مادرزادی خاصی را افزایش دهد. نوزادان متولدشده از مادران مبتالبه   تواند یم

صورت زودرس  به  (MERS-Covو  SARSCov کروناویروس )ازجمله؛ یهاسایر عفونت 

 .اند اشته اند یا نسبت به سن بارداری وزن کمتری دمتولدشده

 

 

در زنان باردار یا نوزادان، منجر به  COVID-19 یا این خطر وجود دارد که ابتال بهآ

بالینی پس   یهاتیعوارض درازمدت بر روی سالمتی و تکامل نوزاد شود که نیاز به حما

 از تولد باشد؟ 

 

نوزادانی که   ابطه با میزان بروز عوارض درازمدت بر روی سالمتیدر ر یدر حال حاضر, اطالعات

در محیط رحم   COVID-19 هستند یا در مواجهه با ویروس عامل COVID-19 مبتالبه

طورمعمول، نارسی و وزن کم هنگام تولد همراه با عوارض درازمدت به .اند؛ وجود نداردقرارگرفته 

 .بر روی سالمتی نوزاد است 
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خطرات بالقوه برای نوزاد   در دوران شیردهی، همراه با COVID-19 ابتالی مادر بهیا آ

 است؟ 

 

شده است و به نظر  گزارش  ،COVID-19  فرد از طریق تماس نزدیک با فرد مبتالبهانتقال فردبه

هنگام عطسه یا سرفه کردن فرد مبتال،   دشدهیکه اساساً از طریق ریز قطرات تنفسی تول رسد یم

 .شودی منتقل م

مروز، هیچ شواهدی مبنی بر وجود ویروس در شیر  ها منتشرشده تا به ادر تعداد کمی از گزارش 

 وجود ندارد. هیچ اطالعاتی در رابطه با انتقال ویروس عامل COVID-19 یک زن مبتالبه

COVID-19  آیا ویروس عامل عفونت در شیر زن مبتال  از طریق شیر مادر وجود ندارد )اینکه

 .(وجود دارد یا نه

ویروس در شیر   ،SARS-CoV زنان شیرده مبتالبهها محدودی در رابطه با بر اساس گزارش 

ها از نمونه ی کیحداقل در ،SARS-CoV روسیضدو یهایبادی شناسایی نشده بود. هرچند، آنت

 .بود شدهییشناسا

 

هستند و یا تحت   COVID-19 به هی است که مبتال شیرد یهااین راهنمای موقت برای خانم 

 .اند قرارگرفته  COVID-19 ارزیابی ازنظر ابتال به

ویروسی   یهاسایر عفونت و انتقال  COVID-19 این راهنمابر اساس اطالعات موجود در رابطه با

 .دستگاه تنفسی است
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  ی ریگشی کنترل و پ جدید توسط مرکز یهاافتهیدر صورت لزوم، اطالعات این راهنمابر اساس 

، بروز رسانی خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با شیردهی پس از  هایماریاز ب

 :زایمان به این آدرس مراجعه بفرمایید 

-obstetric-ncov/hcp/inpatient-dc.gov/coronavirus/2019https://www.c

guidance.html-healthcare 

 

 

 از طریق شیر مادر  COVID-19 انتقال

 رسد یفرد به نظر موجود دارد. انتقال فردبه  COVID-19 گسترشاطالعات کمی در رابطه با نحوه  

سرفه کردن فرد مبتال، رخ   هنگام عطسه یا  دشدهیکه اساساً از طریق ریز قطرات تنفسی تول

که مشابه نحوه انتقال ویروس آنفلوانزا و سایر پاتوژن های تنفسی است. در تعداد کمی   دهد یم

 (SARS-CoV) و سندرم تنفسی حاد شدید  COVID-19 هاز مطالعات که بر روی زنان مبتالب

 ا ویروس عاملانجام شد، هیچ ویروسی در شیر مادر شناسایی نشد، هرچند، مشخص نیست که آی

COVID-19 یا نه  شودی از طریق شیر مادر منتقل م. 

 

 عفونی یهایماریبرای سایر ب های ماریاز ب یریگش یراهنمای شیردهی مرکز کنترل و پ

. در موارد نادری شیردهی با پستان  کند ی مصونیت ایجاد م  هایماریمادر در برابر بسیاری از ب  ریش

شیر دوشیده شده مادر توصیه   شودیری شده مادر توصیه نمیا تغذیه با شیر فشرده و نگهدا

مشابه  یهاروس ی . هیچ راهنمای خاصی در رابطه با تغذیه با شیر مادر در حین ابتال با وشودینم

از سوی مرکز کنترل و   (MERS-CoV) یا سندرم تنفسی خاورمیانه SARS-CoV ازجمله؛

 .منتشرنشده است هایماریاز ب یریگش یپ

مادر مبتالبه  ،هایماریمرکز کنترل و پیشگیری از ب ه یز بخش بعد از زایمان، طبق توصخارج ا

نوزادش   تواند ی از انتقال ویروس به نوزاد، م  یریگش یآنفلوانزا در صورت رعایت احتیاطات برای پ

 .را با شیر تازه یا فشرده و نگهداری شده خود، تغذیه کند 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html
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-COVID یا تحت ارزیابی ازنظر COVID-19 هراهنمای شیردهی برای مادران مبتالب

19 

 مادر بهترین منبع تغذیه، برای اکثر نوزادان است. هرچند، اطالعات کمی در رابطه با ریش

COVID-19   ،وجود دارد. اینکه آیا تغذیه با شیر مادر شروع شود یا ادامه یابد و چگونه انجام شود

 .واده و پزشک تعیین شود باید بر اساس وضعیت مادر و هماهنگی او با خان

است؛ باید   COVID-19 دار که تحت ارزیابی ازنظریا مادر عالمت  COVID-19 مادر مبتالبه

ها قبل از تماس با نوزاد و پوشیدن ماسک )در  جمله؛ شستن دست تمامی احتیاطات ممکن از

  .ایت کند از انتقال ویروس به نوزاد خود رع ی ریگش یصورت امکان در حین شیردهی( را برای پ

با پمپ دستی یا الکتریکی، مادر باید قبل از تماس با پمپ یا   هانهیدر صورت دوشیدن شیر س

مربوط به پاک کردن صحیح پمپ را بعد از هر بار   یهاه یوصبدنه بطری دستان خود را بشوید و ت

پمپ   خودزا قبل لمس یهامادر باید دست   رد یگی استفاده رعایت کند. در صورت امکان، وجود م

صحیح پمپ پس از هر بار استفاده رعایت   یسازرا برای پاک  هاهیو یا شیشه شیر بشوید و توص

نوزاد را با شیر دوشیده شده تغذیه کند،   یخوبامکان، حضور فردی که به کهینماید. درصورت

 .شودی توصیه م

 

 

 

 ویروس عاملمقایسه با جمعیت عمومی بیشتر در معرض ابتال به  یا کودکان درآ

COVID-19  از این عفونت جلوگیری کرد؟  توانیهستند و چگونه م 
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مستعد ابتال هستند، وجود ندارد. درواقع،   ترش یشواهدی دال بر اینکه کودکان ب گونهچ ی؛ هرخی

 یهاعفونت .اند سال بودهرگ شده از چین، بزگزارش  COVID-19 بسیاری از مبتالیان قطعی

 .داده استشده در کودکان، در سنین خیلی پایین رخ گزارش 

-SARS) بر اساس اطالعات محدود منتشرشده در رابطه با شیوع سندرم تنفسی حاد شدید 

CoV) انهیو سندرم تنفسی خاورم (MERS-CoV)، بوده   عی عفونت در میان کودکان نسبتاً نا شا

 .است

 نزدیک مسافران بازگشته از استان  یهاطی تماس در   COVID-19 رد ویروس عاملفانتقال فردبه

Hubei منتشر   متحدهاالت یدر حال حاضر، این ویروس در جوامع ا .شده استدر چین مشاهده

از عفونت، کودکان    یریگش ی منظور پبه  .و خطر انتقال آن به جامعه عمومی پایین است  شودینم

ه اینکه؛ اغلب اوقات، دستان خود را با آب و  معمول را رعایت کنند ازجمل  باید اقدامات پیشگیرانه

الکلی تمیز کنند، از مواجهه با افراد بیمار اجتناب کنند و   کنندهیضدعفون یهاصابون یا محلول 

 .سر موقع انجام دهند ( ازجمله؛ واکسن آنفلوانزا) واکسیناسیون را 

  

 

 ساالن متفاوت است؟بزرگ ن در مقایسه با در کودکا COVID-19 یا عالئم بالینیآ

 

در چین، بیانگر عالئم مشابه سرماخوردگی   COVID-19 ها محدود از کودکان مبتالبهگزارش  

-COVID بوده است ازجمله؛ تب، آبریزش از بینی و سرفه. حداقل یک مورد از کودکان مبتالبه

یانگر این است که  ها محدود بزارش عالئم گوارشی )تهوع و استفراغ( را داشته است. این گ ،19

اند و اگرچه عوارض شدید )مانند  عموماً عالئم خفیفی را داشته  ،COVID-19  به  کودکان مبتال

  ع یکه نا شا رسد ی شده است؛ اما به نظر محاد و شوک سپتیک( نیز گزارش  یسندرم زجرتنفس 

 .باشد 
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در کودکان در  COVID-19 زناشی ا  ریومآیا ریسک بروز بیماری شدید، عوارض یا مرگ

 ساالن بیشتر است؟ مقایسه با بزرگ

 

منتشرشده  COVID-19 ها اندکی در رابطه با عوارض بالینی کودکان مبتالبهتاکنون گزارش  

 .است

ممکن   ، COVID-19  به  ها محدود منتشرشده از چین بیانگر این است که کودکان مبتالگزارش 

گرچه عوارض شدید )مانند سندرم زجرتنفسی حاد و  ا است که عالئم خفیفی داشته باشند و 

هرچند همانند سایر   .باشند  عینا شا رسد ی شده است اما به نظر مشوک سپتیک( نیز گزارش 

 یهایماریتنفسی، ممکن است که جمعیت خاصی از کودکان )ازجمله؛ کودکان با ب یهایماریب

 .داشته باشند شدید (، ریسک باالتری ازنظر ابتال به عفونت یانهیزم

  

 

 وجود دارد؟  COVID-19 یا درمانی برای کودکان مبتالبهآ

 

-COVID را برای درمان  ی روسیهیچ داروی ضدو ،(FDA)  کا یدر حال حاضر، اداره غذا و داروی آمر

مدیریت بالینی شامل انجام فوری اقدامات پیشنهادی در مراکز    .نکرده است  د یپیشنهاد یا تائ ،19

 .ترل و پیشگیری از عفونت و درمان حمایتی عوارض بیماری استدرمانی برای کن

کودکان و خانواده آنها، باید در انجام اقدامات پیشگیرانه معمول )شامل؛ پوشاندن دهان در هنگام 

الکلی در اغلب اوقات و   کنندهیضدعفون یهاسرفه، تمیز کردن دستان با آب و صابون یا محلول 
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 یهاازجمله واکسن آنفلوانزا( برای جلوگیری از گسترش عفونت قع واکسیناسیونموانجام به

 .تنفسی مشارکت کنند 

 

-COVID) 2019 این راهنمابر اساس آخرین اطالعات موجود در رابطه با بیماری کروناویروس

 .است (19

 هایماریصورت لزوم، این راهنمابر اساس آخرین اطالعات توسط مرکز کنترل و پیشگیری از ب  در

(CDC)  خواهد شد  یروزرسانبه. 

در کنار سازمان خدمات انسانی و بهداشتی و دولت   هایماریاز ب یریگش یمرکز کنترل و پ

کمی در رابطه با نحوه   . اطالعاتکند ی فعالیت م COVID-19 ، در برنامه مقابله بامتحدهاالتیا

عمدتاً بر اساس   میاردار یوجود دارد. اطالعاتی که در اخت COVID-19 گس ترس ویروس عامل

 .دانش موجود در رابطه با کروناویروس های مشابه است

 

 برای صنایع هایماریاز ب  یریگش یراهنمای مرکز کنترل و پ

 :هواپیماییمنابع مربوط به صنعت 

-travelers/ncov-sick-https://www.cdc.gov/quarantine/air/managing

 airlines.html  

 :یرانیمنابع مربوط به صنعت کشت

 https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/index.html  

 

https://www.cdc.gov/quarantine/air/managing-sick-travelers/ncov-airlines.html
https://www.cdc.gov/quarantine/air/managing-sick-travelers/ncov-airlines.html
https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/index.html
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 های ماریاز ب یریگش یبخش تجاری مرکز کنترل و پ

 .Dr وضعیتی توسط  یهایروزرسانبر اساس به COVID-19 اطالعاتی در رابطه با

Messonnier مناسبتی را در مورد COVID-19   برای شرکای بخش خصوصی مرکز کنترل و

 .شده استارائه هایماریاز ب یریگش یپ

مختلف   یهاها و بسیاری از گونه هستند که در انسان  هاروس ی کروناویروس ها، خانواده بزرگی از و

ای  طور شایعی وجود دارند. ندرتاً، کروناویروسهها بهحیوانات ازجمله شترها، گاو، گربه و خفاش 

ها را آلوده و سپس بین افراد  انسان توانند ی م  SARS-CoV و  MERS-CoV حیوانی ازجمله؛

و مواردی از   شود یبین افراد مختلف در چین منتقل م COVID-19 منتقل شوند. ویروس عامل

شده است. هرچند، در حال  گزارش  متحدهاالت یفرد در کشورهای دیگر ازجمله؛ اانتقال فردبه 

 متحدهاالت یجوامع اتنفسی مانند آنفلوانزای فصلی در بسیاری از  یهایماریحاضر، ب

 .است  افتهیگسترش 

 تنفسی حاد ازجمله یهایماریاز مواجهه با ب یریگش یبرای پ تواند ی راهنمای موقت زیر م

COVID-19 ،  کننده باشد. همچنین بهداشتی کمک  یهادر محیط کار و در شرایط بدون مراقبت

در جامعه نیز    COVID-19 برای موارد شیوع بیشتر یزیراین راهنما شامل مالحظات برنامه 

 .است

منفی و تبعیض در محیط کار، از این راهنما فقط برای تعیین    یهابرای جلوگیری از برچسب زدن 

ریسک ابتال، تبعیضی برای نژاد یا  استفاده کنید. ازنظر میزان  COVID-19 میزان خطر ابتال به

را حفظ کنید. در حال   COVID-19 کشور خاصی قائل نشوید و حتماً رازداری افراد مبتالبه

-COVID یهای ژگیانتقال، شدت و سایر و  تیحاضر، اطالعات کشف نشده زیادی در رابطه باقابل

 .استوجود دارد که باید مشخص شود و تحقیقات در این زمینه در جریان  19

 :منظور استفاده کارفرمایانبه شده ه یراهکارهای توص

 :که در خانه بمانند فعاالنه کارمندان بیمار را تشویق کنید●
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است که در خانه بمانند  شدهه یبه کارمندانی که عالئم بیماری حاد تنفسی رادارند توص •

درجه سلسیوس[ یا بیشتر با  ۳۷.۸فارنهایت ] ۱۰۰.۴و تا زمانی که تب )دمای بدن 

ساعت و بدون   ۲۴استفاده از دماسنج دهانی(، عالئم تب یا سایر عالئم به مدت حداقل 

ها( نداشته باشند، در عالئم )مانند ضد سرفه   کنندهلیروهای کاهنده تب یا تعد مصرف دا

کارمندان بیمار باشند، باید وضعیت خود را به سرپرست خود   کهیه بمانند. درصورتخان

 .اطالع دهند و در خانه بمانند 

و مطابق با   ریپذ مرخصی بیمار انعطاف یهااست یاطمینان حاصل کنید که س •

 .آگاه هستند   هااست یبهداشت عمومی است و اینکه کارمندان از این س  یهادستورالعمل

، در مورد  دهند ی که تجارت شمارا با قراردادها یا کارمندان موقت ارائه م ییاهبا شرکت  •

 یهااست یاهمیت در خانه ماندن کارمندان بیمار صحبت کنید و آنها را به تدوین س

دهنده خدمات بهداشتی برای  ه یادداشت ارائه مرخصی غیر تنبیهی ترغیب کنید. شما ب

 .بیماری کارمندان احتیاج ندارید  د یتائ

بیماری خود یا بازگشت به   د یکارمندانی که مبتالبه بیماری حاد تنفسی هستند برای تائ •

درمانی ممکن   یهاکه مراکز بهداشتی و بخش کار نیاز به گواهی پزشک خود ندارند، چون 

موقع  و این امکان را نداشته باشند که چنین اسنادی را به  شدت شلوغ باشند است به

 .فراهم کنند 

را حفظ کنند که به کارمندان اجازه دهند که   ریپذ انعطاف  یهااست ین باید سکارفرمایا •

برای مراقبت از افراد بیمار در خانواده خود، در خانه بمانند. کارفرمایان باید آگاه باشند  

یاز داشته باشند بیشتر از حد معمول در خانه بمانند تا اینکه  که ممکن بیشتر کارمندان ن

 .مراقبت کنند  از کودکان بیمار یا سایر افراد ناخوش در خانواده

 

 :کارمندان بیمار را ایزوله کنید●

، کارمندانی که هنگام ورود به محل  هایماریاز ب یریگش ی طبق توصیه مرکز کنترل و پ •

ری حاد تنفسی )برای نمونه؛ سرفه، تنگی نفس( رادارند یا عالئم بیما  رسد ی کار به نظر م
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شده و بالفاصله به خانه خود  ، باید از دیگر کارمندان جداشوند یدر طول روز بیمار م

فرستاده شوند. کارمندان بیمار باید بینی و دهان خود را هنگام سرفه یا عطسه با یک  

 .خود( بپوشانند  دستمال )در صورت عدم وجود دستمال با آرنج یا شانه

کنید که در صورت بیمار شدن در خانه خود بمانند، نکات  د یبه همه کارمندان تأک •

 .ها را رعایت کنند نفس و بهداشت دست بهداشتی هنگام ت

ها که در معرض دید است؛  از ورودی محل کار خود و سایر کارگاه  ییهادر بخش •

آن، تشویق شوند که در صورت  پوسترهایی نصب کنید که کارمندان با نگاه کردن به 

بیمار شدن در خانه خود بمانند؛ نکات بهداشتی هنگام سرفه یا عطسه کردن و بهداشت  

 .ها را رعایت کنند ت دس

 

 .پدالی برای استفاده کارمندان فراهم کنید  یهاو سطل زباله یکاغذ دستمال •

الکلی    کنندهیفونبه کارمندان دستور دهید که اغلب اوقات دستان خود را با محلول ضدع •

درصد الکل تمیز کنند یا دستان خود را با آب و صابون، به   ۹۵الی  ۶۰حاوی حداقل 

ها زمانی استفاده شود که دست  حاًیثانیه بشویند. آب و صابون، ترج ۲۰مدت حداقل 

 .واضح کثیف است 

از  دست را فراهم کنید.  کنندهیالکلی ضدعفون یهادر محل کار، آب و صابون و محلول  •

 کنندهیضدعفون یهامحلول  .کافی بودن این لوازم در محیط کار اطمینان حاصل کنید 

قرار دهید تا دیگران به رعایت بهداشت    جلسات  یهامختلف یا در اتاق   یدست را درجاها

 .دست تشویق شوند 

 

برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با نکات بهداشتی هنگام سرفه یا عطسه کردن و روش صحیح  

 :مراجعه بفرمایید  هانک یها، به این لتمیز کردن دست 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sne

ezing.html 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
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hing/materials.html.https://www.cdc.gov/handwas 

 

 :نظافت روزمره محیط کار را رعایت کنید ●

 یهاستگاهیازجمله؛ ا شود یطور مکرر لمس متمامی سطوح محیط کار خود را که به •

استفاده   یاکنندهها را تمیز کنید. از مواد پاک و دستگیره درب هاشخوانیکاری، سطح پ

شده بر روی  نوشته یهاو دستورالعمل رودی ها به کار مکنید که معموالً در این مکان

 .برچسب این محصوالت را رعایت کنید 

دیگری توصیه   کنندهیدر حال حاضر، عالوه بر تمیز کردن روزمره، اقدامات ضدعفون •

 .شودینم

  شود ی معمول لمس مت صورتهیه کنید تا سطوحی که به  بارمصرفک ی یهادستمال •

کنترل از راه دور و میز کار(؛ قبل از هر بار لمس   ،د یکلصفحه  ،)برای مثال؛ دستگیره در

 .شدن، توسط کارمندان تمیز شود

 

 :به کارمندان توصیه کنید که قبل از مسافرت، این اقدامات را انجام دهند●

کشوری که قصد سفر به آنجا ر مربوط به ه یهاه یها و توصبرای اطالع از آخرین دستورالعمل

مراجعه بفرمایید و نکات بهداشتی   )https://wwwnc.cdc.gov/travel(، به لینکد یرادار

 شدههیتوص هایماریاز ب یریگش ی هنگام مسافرت را مطالعه کنید که توسط مرکز کنترل و پ

و همچنین  گردند ی یا ازآنجا برم روند ی ای مسافرانی که به چین ماطالعات مختص سفر بر   .است

مرکز کنترل و    تیسابر روی وب در این لینک د یتوانیاطالعات کارمندان و خلبانان هواپیما را م

 :مشاهده کنید  هایماریاز ب یریگش یپ

ncov/travelers/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  

 

https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html.
https://wwwnc.cdc.gov/travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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سفر، خود را ازنظر عالئم بیماری حاد تنفسی به کارمندان توصیه کنید که قبل از شروع   •

 : لینک ذکرشده است این  ارزیابی کنند که در

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/symptoms

.html   
خود اطالع دهند و در صورت بیمار بودن در خانه  در صورت داشتن عالئم، به سرپرست 

 .بمانند 

، توصیه کنید که به  شوند ی موقت بیمار م تیبه کارمندانی که هنگام مسافرت یا مأمور •

د و در صورت لزوم، فوراً با یک مرکز درمانی جهت مشاوره  سرپرست خود اطالع دهن

 .تماس بگیرند 

مند شرکت شما برای بهره  یهااست یاید از س، کارمندان بیمار بمتحدهاالتیدر خارج از ا  •

 یهاپزشکی پیروی کنند یا با یک مرکز درمانی یا شرکت کمک یهاشدن از مراقبت 

با یافتن یک مرکز درمانی مناسب در آن  پزشکی در کشورهای دیگر تماس بگیرند تا 

مرکز  برای یافتن  تواند یم متحدهاالتیکشور، به آنها کمک کند. یک افسر کنسولی ا

و  هایها، کنسولگردهنده خدمات درمانی به آنها کمک کند. هرچند، سفارتخانهارائه

دارو،    ن یبرای تأم، صالحیت قانونی، توانایی و منابع الزم را  متحدهاالتیتأسیسات نظامی ا 

در خارج از کشور را   متحدهاالت یواکسن یا مراقبت پزشکی برای شهروندان خصوصی ا 

 .ندارند 

 

 :دهد یکه در حال حاضر رخ م COVID-19 ریگقدامات برای مقابله با موارد تک سایر ا●

-COVID کارمندانی که حال عمومی خوبی دارند اما یکی از اعضای خانواده آنها مبتالبه •

مرکز   یهااست، باید به سرپرست خود اطالع دهند و برای اطالع از دستورالعمل 19

در رابطه با نحوه ارزیابی خطر مواجهه بالقوه خود به   هایماریاز ب یریگش یکنترل و پ 

 زیر مراجعه کنند: لینک

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/symptoms.html
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ncov/php/risk-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  
assessment.html 

رده باشد، کارفرمایان باید کارمندان هم  COVID-19 اگر یکی از کارمندان مبتالی قطعی •

در محل کار مطلع کنند، اما رازداری   COVID-19 را در رابطه با مواجهه احتمالی آنها با

را حفظ کند. کارمندانی که در مواجهه با یک همکار  (ADA) اطالعات معلولین آمریکایی

نحوه ارزیابی خطر مواجهه بالقوه   اند باید برای اطالع ازقرارگرفته  COVID-19 مبتالبه

 .را مطالعه کنند  هایماریاز ب یریگش یمرکز کنترل و پ یهاخود، دستورالعمل 

 

 متحده االتیر اد COVID-19 برای مقابله با شیوع احتمالی یزیربرنامه

بیمار شوند؛   COVID-19 در حال حاضر، شدت بیماری یا تعداد افرادی که ممکن است به علت

، کارفرمایان  متحدهاالتیدر ا COVID-19 مشخص نیست. در صورت وجود شواهدی از شیوع

و در   کنند  یزیر، برنامه ریپذ باید برای مقابله با درجات مختلفی از شیوع بیماری با روشی انعطاف

تجاری خود برای مقابله با این شیوع آماده شوند. برای جمعیت    یهاصورت لزوم برای اصالح برنامه 

بهداشتی وجود ندارد و   یهاکه مراقبت  ییهاط یعمومی آمریکا، مانند کارگران شاغل در مح

را افزایش   COVID-19 که محتمل نیست؛ انجام وظایف کاری احتمال مواجهه با ییهامکان

.  شودیپایین در نظر گرفته م  COVID-19 سالمت ناشی از دکنندهید، خطر اضطراری تهد ده

طور پیوسته اطالعات ملی و  مربوط به آن، به  یهاو بخش  هایماریپیشگیری از بمرکز کنترل و 

را پایش خواهند کرد، نتایج حاصل از   COVID-19 در رابطه با شدت بیماری ناشی از یالمللنیب

بیشتری را ارائه خواهند   یهاه یمراقبتی مداوم را منتشر و در صورت نیاز، توص یهایابیاین ارز

 .کرد

 

 یزیرات برنامهمالحظ

تمامی کارفرمایان باید بررسی کنند که چگونه به بهترین شکل ممکن، گسترش بیماری حاد  

ین بیماری ، اثرات ناشی از امتحدهاالت یدر ا COVID-19 تنفسی را کاهش دهند و هنگام شیوع

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk%20assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk%20assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk%20assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk%20assessment.html
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ست  را در محل کار خود کاهش دهند. آنها باید اهداف خود را مشخص و اعالم کنند که ممکن ا

 شامل یک یا تعداد بیشتری از این موارد باشد:  

 کاهش انتقال بیماری در میان کارمندان   -الف

 محافظت از افرادی که ریسک باالتری برای ابتال به عوارض جانبی دارند  -ب

 تجاری  یهات یفعالادامه  -ج

 کاهش وقوع عوارض جانبی بر روی سایر نهادها در زنجیره تولید   -د

 :مناسب، بعضی از مالحظات کلیدی عبارتند از یدهبرای پاسخ  یریگمیهنگام تصم

(  ری وم؛ تعداد افراد بیمار، تعداد موارد بستری و میزان مرگ گریدعبارت)به شدت بیماری •

 .ردیگی آن صورت م که تجارت در یادر جامعه 

هستند و ممکن است که ریسک باالتری   ر یپذ ب یبیماری بر روی کارمندانی که آس ریتأث •

داشته باشند. به کارمندان اطالع دهید   COVID-19 برای ابتال به عوارض جانبی ناشی از

که ممکن است بعضی افراد ریسک باالتری برای ابتال به بیماری شدید داشته باشند 

 مزمن یهایماریمبتالبه ب  ساالن مسن و افرادزرگازجمله؛ ب

آمادگی برای افزایش احتمالی تعداد غیبت کارمندان به علت ابتالی خود و اعضای  •

 K-12 کودکی و مدارس دوره ابتدای یهاخانواده آنها به بیماری، مرخص سازی برنامه 

 یا مبتالیان  هابت یبه علت افزایش غ

کنند.   یزیردر محل کار، برنامه هابتیبه غ یدهو پاسخ کارفرمایان باید برای نظارت  •

بیشتر از حد معمول   یهابت یمهم تجاری در موارد غ یهات یبرای ادامه فعال ییهابرنامه

 اجرا کنند 

آموزش چندجانبه کارکنان برای انجام وظایف ضروری، بنابراین در صورت غیبت   •

 کارمندان اصلی، امکان فعالیت محل کار وجود دارد 
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خود و اعتماد دیگران و جامعه به تولیدات و خدمات شمارا ارزیابی  عملکردهای اساسی  •

  کنندگان نیمهم )برای نمونه؛ شناسایی تأم یهات یکنید. در صورت نیاز به ادامه فعال

خود(؛   یهات یمشتریان یا در صورت نیاز  تعلیق بعضی از فعال یبند ت یهای دیگر، اولو 

 دیباشتجاری آماده یهابرای تغییر برنامه 

که در چند جا مشغول به تجارت هستند، تشویق شوند که برای انجام   یکارفرمایان •

عفونی خود، بر   یهایماریاقدامات مناسب ذکرشده در برنامه تجاری مقابله با شیوع ب

 .استخدام کنند  تیباصالح یااساس شرایط مکانی، مدیران منطقه 

ها انگیزه خواهد داد،  به همه تجارت اًییا ایالتی قو  یابهداشت منطقه  مقاماتهمکاری با  •

مناسب در هر مکانی باشد    یدهراهنمای پاسخ  تواند ی موقع و دقیق مبنابراین اطالعات به

بر اساس مکان   تواند ی آنها در جریان است. ازآنجاکه شدت یک شیوع م یهات یکه فعال

بخصوص برای  ییهاستورالعمل د یابهداشت منطقه  مقاماتجغرافیایی، متفاوت باشد، 

 .جوامع تحت پوشش خود، منتشر خواهند کرد

 

    عفونی یهایماریمالحظات مهم در تدارک برنامه مقابله با شیوع ب

جهت محافظت از نیروی کار خود در   ییهای استراتژ یریکارگتمامی کارفرمایان باید برای به 

 مطمئن باشند. در طی شیوع  هات ی عالف آماده باشند و از تداوم انجام COVID-19 مقابل

COVID-19،   همه کارمندان بیمار باید در خانه بمانند و از محل کار خود دور باشند؛ به رعایت

ها تشویق شوند و تمیز کردن روزمره سطوحی که  نکات بهداشتی هنگام تنفس و بهداشت دست 

 .طور مرتب انجام شود، باید به شودی طور مکرر لمس مبه

 

 :مایان باید این اقدامات را انجام دهندکارفر

است و کارمندان را در پیشرفت   ریپذ شده، انعطاف مطمئن باشند که برنامه تدارک داده •

 .ها مشارکت دهند و بازبینی برنامه
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شده خأل یا مشکالتی دارد  برای یافتن فرصتی جهت بررسی اینکه آیا برنامه تدارک داده  •

 یابق برنامه جلسات بحث و گفتگو یا تمرینات دوره آنها است؛ طکه نیاز به اصالح 

 .هدفمند را هدایت کنند 

منابع  یهااست یبرنامه خود را با کارمندان در میان بگذارید و تشریح کنید که چه از س •

مند و حقوق و مزایایی بهره  های مربوط به محل کار و مرخص یهای ریپذ انسانی، انعطاف

 .خواهند شد 

وکارها ها را با سایر کسب ت جامعه در مقابله با بیماری، بهترین برنامه هبود اقدامابرای ب •

بازرگانی  یهاکه در زنجیره تولید شما هستند(، اتاق  ییهادر جامعه خود )مخصوصاً آن 

 .خود به اشتراک بگذارید  یهاو شرکت 

 

 :عفونی یهای ماریبرای تدارک برنامه مقابله با یک شیوع ب ییهاه یتوص

سالمتی کارمندان خود را شناسایی   دکنندهیشغلی محتمل و خطرات تهد  یهامواجهه  •

کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با نحوه محافظت از کارگران در مقابل 

 :به این لینک مراجعه بفرمایید  COVID-19 بالقوه با یهامواجهه 

/-ww.osha.gov/SLTC/covid19https://w  

ها و  مربوط به منابع انسانی خود را بازبینی کنید تا مطمئن شوید که برنامه  یهااست یس •

بهداشت عمومی و قوانین فدرال و ایالتی موجود مربوط   یهاه یمنطبق با توص هااست یس

به  ، کارفرمایانظایف به محل کار است. )برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با و

شغلی   یهاو کمیسیون فرصت    https://www.dol.gov/ سازمان کارگران  تیساوب

 . (مراجعه بفرمایید    /https://www.eeoc.gov  با آدرس ،برابر

 یهایو ایالتی، توصیه به اعمال استراتژ یامقامات بهداشت منطقه  کهیدرصورت •

اند؛ برای افزایش فاصله فیزیکی بین کارمندان و میان آنها و  اجتماعی کرده یگذارفاصله

 یهمچون؛ محل کارها ییهااست یها و سبرنامه د یتوانی دیگران، بررسی کنید که آیا م

  ر ییتغکاری قابل یهاساعت رار کردن از راه دور( و )برای نمونه؛ ارتباط برق ر یپذ انعطاف

https://www.osha.gov/SLTC/covid19-/
file:///C:/%20https:/www.dol.gov
file:///C:/%20https:/www.dol.gov
file:///C:/%20https:/www.dol.gov
https://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/
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کارمندانی که قادر به کار کردن   .کاری متناوب( را تدوین کنید  یها)برای نمونه؛ نوبت 

حضور در محل کار از   یجااز راه دور هستند؛ باید توسط سرپرستان تشویق شوند تا به 

تیبانی از طور کامل بهبود یابد. برای پش راه دور فعالیت کنند تا زمانی که عالئم آنها به

 یهایکارمندانی که قادر به کار کردن از راه دور هستند؛ مطمئن باشید که فناور

 .د یارداریالزم را در اخت یهارساخت یاطالعاتی و ز

ضروری و اجزای حیاتی در زنجیره تولید   یهاشغل  ها یا تجاری مهم، سمت  یهااتیعمل •

فرعی   کارانمانیمات یا محصوالت پ، خد کنندگانن یخود را )برای نمونه؛ مواد اولیه، تأم

هستند؛   ازیتجاری موردن  یهات یمربوط به تهیه و توزیع( که برای ادامه فعال  یهاو بخش 

ا قطع شدن زنجیره تولید،  شغلی رو به افزایش ی یهابت یشناسایی کنید. در صورت غ

 .کنید  یزیروکار خود برنامه برای نحوه مدیریت کسب 

عفونی،   یهایماریدادن برنامه شرکت خود در مقابله با شیوع ب  برای فعال کردن و خاتمه •

 هات یتجاری )برای مثال؛ تغییر دادن یا متوقف کردن احتمالی فعال یهات یتعدیل فعال

ها و  ش علم تجارت به کارمندان اصلی، مسئولین، محرک شده( و آموزدر مناطق آلوده 

ها، همکاری نزدیکی با مقامات  را تنظیم کنید. برای شناسایی این محرک  ییهاروش

 .بهداشت منطقه خود داشته باشید 

اجتماعی کردند؛ برای به   یگذارمقامات بهداشت عمومی درخواست فاصله  کهیدرصورت •

 .کنید  یزیردان و میان آنها و جامعه، برنامه حداقل رساندن مواجهه بین کارمن

ونی، فرآیندی برای مکاتبه  عف یهایماریخود برای مقابله با شیوع ب یهادر برنامه •

 ،COVID-19 اطالعات با کارمندان و شرکای تجاری و ارائه آخرین اطالعات مربوط به

برقرار کنید. وقوع ترس، اضطراب، شایعات و پخش اخبار نادرست در بین کارمندان را  

 .کنید  یزیرکنید و بر اساس آن، مکاتبات را برنامه  ینیبش یپ

بخصوص   ،K12 مربوط به ابتدای دوره کودکی و مدارس یهاه نامدر بعضی از جوامع، بر •

ممکن است نادیده گرفته شود. در صورت باال رفتن   ،COVID-19 در صورت تشدید 

ناشی از افزایش کارمندان مبتال، کارمندانی که برای مراقبت از مبتالیان خانواده    هابتیغ
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از   کهیدرصورت-رزندان خود ر ف و کارمندانی که برای نظارت ب مانند یخود در خانه م

باید در خانه خود باشند، تعیین کنید که چگونه تجارت خود را   -مدرسه مرخص شوند 

کاری  یهاوکارها و سایر کارفرمایان باید برای برپا کردن محل. کسبد یکنی مدیریت م

مربوط به ترخیص این کارمندان، آمادگی داشته   یهااست یو تدوین س ر یپذ انعطاف

 .ند باش

در سطح جامعه، تحت   یهایتصمیمات مقامات بهداشت عمومی در رابطه با استراتژ •

قرار خواهد گرفت. کارفرمایان باید برای کسب اطالعات جهت   یاشرایط منطقه  ریتأث

وکار دارند؛ از فرصت موجود استفاده  که کسب یاخود در هر جامعه  یهاتدوین برنامه 

 .کنند 

وجود داشته باشد؛   متحدهاالت یدر ا  COVID-19 شواهدی از شیوع کهیدرصورت •

به سایر کشورها را لغو کنید. برای مطالعه   یرضروریسفرهای تجاری غ

در رابطه با سفرها، به این   هایماریاز ب ی ریگش یمرکز کنترل و پ یهادستورالعمل

 :لینک مراجعه بفرمایید 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/index.htm

l) 

ممکن است  سفر باید توسط سایر کشورها اعمال شود که در این صورت    یهات یمحدود •

 .؛ امکان بازگشت به کشور خود را نداشته باشند شوند ی کارفرمایانی که حین سفر مبتال م

 .ات بزرگ کاری خود را لغو کنید و جلس  دادهایرو •

، نظر مراکز  یاانتشار اطالعات مربوط به شیوع منطقه یهاارتباطی و روش  یهاکانال د یبرای تائ

 نید جلب کو ایالتی را به خود   یابهداشت منطقه 

 

(https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/index.html)
(https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/index.html)
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( اقدامات بهداشت عمومی هستند که می تواند سرعت گسترش  NPICمداخالت غیر دارویی )

را کند کند چرا که هنوز واکسن و درمان دارویی    COVID-19بیماری های تنفسی نوظهور مانند  

توسط افراد و اقدامات   در دسترس نیست. این اقدامات شامل اقدامات حفاظت شخصی اانجام شده  

  جامعه در جوامع NPIsشد. جمعی انجام شده توسط جوامع متاثر می با
 

 برای ایجاد آمادگ

ند و از واکنشهای شیوع COVID-19بیماری   بدون وجود  مورد استفاده قرار یم گیر

 بیماری در جوامیع که در آنها موارد محل  یا خوشه بیماری رخ داده است ، حمایت 

 .. یمکنند

 

 مداخالت غیر دارویی برای آمادگی جامعه

 CDC  میکند که افراد و خانواده ها هر روز از اقدامات پیشگیرانه  پیروی کنند:    توصیه 

جداسازی  خانگی به صورت داوطلبانه: هنگامی که بیماری با عالئم بیماری های تنفسی دارید -

ی از آنفوالنزا یا ویروس های تنفسی دیگر  در خانه بمانید. در حال حاضر این عالئم احتماال ناش

 است.COVD-19 وس مرتبط بابه غیر از ویر 

آداب و رسوم تنفسی: سرفه ها وعطسه ها را با یک بافت بپوشانید سپس آن را درون سطل  -

 آشغال بیندازید.

ثانیه، مخصوصا بعد   ۲۰بهداشت دست: اغلب دستها را با آب و صابون بشویید به مدت حداقل -

 تمیز کردن بینی(، سرفه یا غطسه.دستشویی، قبل از غذا خوردن و بعد از فین کردن) از 

 %95-%60 ده دست با  نناگر صابون و آب به راحتی در دسترس نیست، از الکل ضدعفونی ک-

 الکل، استفاده کنید.
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 . اقدام بهداشت محیط: به طور مرتب و مکررا سطوح و اشیایی را که لمس شده است، تمیز کنید -

خانواده های آن ها مقاومت جامعه و آمادگی الزم  اسنفاده روزمره از این اقدامات توسط افراد و 

 برای واکنش به شیوع  بیماری را افزایش خواهد داد. 

 

 در جوامع  COVID-19مداخالت غیر دارویی برای شیوع  

کند  وصیه میها در طول شیوع در جامعه شما ت مرکز کنترل بیماری  اقدامات حفاظت شخصی.-

به خصوص در  خانه ماندن هنگام بیمار بودن   - باال ذکر شد که اقدامات پیشگیرانه روتین که در 

 و اتخاذ این اقدامات اضافی :  -

 از افرادی که دارای عالیم بیماری هستند، دوری کنید -

 تاحد امکان تماس رو در رو با دیگران را محدود کنید.-

ورین خدمات قرار دارند ، با مشا COVID-19تان در معرض خطر  اگر شما یا اعضای خانواده --

هنگامی که یکی از اعضای خانواده با عالئم بیماری تنفسی بیملر  -درمانی تان مشورت کنید . 

است در خانه بمانید. اگر توسط مقامات بهداشتی یا ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به مردم  

 م دهند.) خانه داوطلبانه قرنطینه(.دستور داده شود، این کار را انجا

های بهداشتی و یا یک مقام بهداشت عمومی استفاده از ماسک صورت  دهندگان مراقبت اگر ارائه  -

 را به شما توصیه می کند این کار را انجام دهید.

های تنفسی است در خانه بمانید، اگر   در زمانی که یک عضو خانواده مبتال به عالئم بیماری-

بهداشتی این دستور داده شود)  قامات بهداشت عمومی و یا یک ارائه دهنده خدمات توسط م

 قرنطینه خانگی (.

 

 اقدامات جامعه:
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در حال رخ دادن در جامعه، ایالتی و محلی شما باشد. مقامات بهداشت     COVID-19 اگر بیماری

 عمومی ممکن است تصمیم به اجرای:

 مدارس  تعطیلی یا مرخصی موقتی از مهدکودک و -

 سایر اقدامات فاصله اجتماعی که فضای فیزیکی بین مردم را افزایش می دهند. از جمله:-

 ند جایگزینی جلسات حضوری با دور کاری  اقدامات  فاصله اجنماعی در محیط کار مان-

 اصالح، به تعویق انداختن یا لغو اجتماعات گسترده-

مات محلی و ایالتی در مشورت با مقامات  تصمیمات درباره ی اجرای اقدامات جامعه توسط مقا

فدرال برحسب شرایط و بر اساس دامنه ی شیوع و شدت بیماری گرفته خواهد شد. اجرای  

 ی گسترده و ارتباطات بهداشت عمومی مداوم و شفاف الزم خواهد بود. مشارکت اجتماع

 

 

 ند چه خطراتی دارند؟ شوحیوانات یا محصوالت حیوانی که از چین وارد می

 

شواهدی ندارد که نشان دهد حیوانات یا محصوالت حیوانی که از   چیها همرکز کنترل بیماری

تواند باعث انتشار ویروس شود. این وضعیتی است که سریعاً در حال  شوند می چین وارد می

مرکز کنترل    شود.روز می گسترش است و اطالعات در اولین فرصتی که در دسترس قرار گیرد به 

و سرویس    (USDA)متحده رتمان کشاورزی ایاالتمتحده، دپاو پیشگیری بیماری ایاالت

حیوانات و محصوالت   CDCمتحده دارند. وحش و ماهی محصوالت حیوانی به ایاالت حیات

و   حیوانات USDAکند، کنند تنظیم می ای که خطری برای سالمت انسان ایجاد می حیوانی

واردات   FWSکند و کنند تنظیم می نی که خطر برای کشاورزی ایجاد می محصوالت حیوا
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ها، مصلحت سالمت و رفاه انسانتوانند بههای وحشی که می های در معرض نابودی و حیوان گونه

وحش آسیب بزنند را تنظیم  و سود کشاورزی، باغبانی یا جنگلبانی و رفاه و بقا منابع حیات 

 کند.می

 

 

متحده سفر ام به ایاالتبا حیوان اهلی  ۱۹ر زمان شیوع ویروس کووید توانم دمن می

 کنم؟ 

 

 متحده مراجعه کنید:  برای همراه آوردن یک سگ به ایاالت  CDCلطفاً به الزامات 

هایی که از چین، یک کشور با ریسک باال  الزامات کنونی برای واکسیناسیون هاری برای سگ 

 شود. برده میکارشوند بهبرای هاری، وارد می 

-the-into-animal-an-https://www.cdc.gov/importation/bringing

states/index.html-united 

 

 

 نگران باشم؟ COVID-19من باید در مورد حیوانات اهلی و سایر حیوانات و ویروس 

 

رسد این ویروس از یک منبع حیوانی پدیدار شده است، در حال حاضر در  به نظر می که  لیدرحا 

یابد. دلیلی وجود ندارد تا فکر کنیم که هیچ حیوانی  چین از طریق شخص به شخص گسترش می 

وس جدید باشد. تا متحده ممکن است منبع عفونت با کروناویراز قبیل حیوانات خانگی در ایاالت 

https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/index.html
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/index.html
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  COVID-19هیچ گزارشی از بیمار شدن حیوانات خانگی و سایر حیوانات با  CDC این تاریخ

دریافت نکرده است. در این زمان هیچ مدرکی مبنی بر اینکه حیوانات همراه انسان ازجمله 

اگرچه    آلوده شوند یا آن را گسترش دهند وجود ندارد.   COVID-19توانند با   حیوانات خانگی می

ی خوب است  ها را به انسان انتقال دهند، این همیشه یک ایدهتوانند سایر بیماریحیوانات می

تر در مورد فواید داشتن  هایتان را بشویید. برای اطالعات بیشبعد از تماس با حیوانات دست که

چهارپایان   حیوانات خانگی و همچنین سالم و امن ماندن اطراف حیوانات ازجمله حیوانات خانگی،

 را مشاهده کنید: CDCسایت )حیوانات خانگی سالم، انسان سالم( اهلی و حیوانات وحشی وب 

https://www.cdc.gov/healthypets/index.html 

 

 

نات خانگی یا سایر مریض شده باشم باید از تماس با حیوا  COVID-19اگر من با ویروس  

 حیوانات پرهیز کنم؟ 

 

بیمارید باید تماس با حیوانات خانگی و سایر حیوانات را   COVID-19وقتی شما با ویروس 

کنید. بااینکه گزارشی از بیمار شدن طور که تماس با سایر افراد را محدود می محدود کنید، همان

شود  ده نشده است، همچنان توصیه میدا  COVID-19حیوانات اهلی و سایر حیوانات با ویروس 

اند تا زمانی که اطالعات بیشتری از ویروس به  بیمار شده  COVID-19افرادی که با ویروس  

دست آید تماس با حیوانات را محدود کنند. زمانی که مریض هستید اگر ممکن است، یک نفر  

ض هستید از تماس با حیوان  مریتان از حیوانتان مراقبت کند. اگر شما دیگر از اهالی خانواده 

تان از قبیل نوازش کردن، بغل کردن، بوسیدن و لیسیدن و تقسیم غذا پرهیز کنید. زمانی خانگی

هایتان که مریض هستید و مجبورید که از حیوانتان مراقبت کنید یا اطراف حیوانات باشید دست

 ت بگذارید.صوررا قبل و بعد ارتباط و تماس با حیوانات اهلی بشویید و ماسک  

https://www.cdc.gov/healthypets/index.html
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طور مثال اند )بهچه اقدامات احتیاطی باید برای حیواناتی که جدیداً از چین واردشده 

 عنوان حیوان خانگی شخصی( لحاظ شود؟های نجات یا بهها، گروه توسط پناهگاه 

 

جه  موا  USDAو    CDCمتحده باید با الزامات  اند برای ورود به ایاالت حیواناتی که از چین واردشده

شوند. در حال حاضر شواهدی وجود ندارد که حیوانات همراه انسان مانند حیوانات خانگی 

آلوده شوند یا آن را انتشار دهند؛ مانند هر حیوانی که با یک محیط   COVID-19توانند با می

 رسیاند باید روزانه ازنظر عالئم بیماری برشود، حیواناتی که اخیراً از چین واردشدهجدید آشنا می

شوند. اگر یک حیوان بیمار شد، باید توسط یک دامپزشک معاینه شود. قبل از اینکه حیوان را به 

ها اطالع دهید که کلینیک ببرید با کلینیک دامپزشکی محل زندگی خود تماس بگیرید و به آن 

 حیوان اخیراً در چین بوده است.

 

 

 افرت اجتناب کنم؟ مس آیا من باید از حیوانات و بازارهای حیوانی در هنگام

 

متحده دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم هر حیوانی ازجمله حیوان خانگی در این زمان در ایاالت 

باشند. اگر شما از یک بازار حیوانات   COVID-19و چهارپایان اهلی ممکن است منبع آلودگی 

طور کامل با آب و  بههایتان را کنید بسیار مهم است که دست زنده در هر جای جهان بازدید می

صابون قبل و بعد بازدید بشویید. از تماس با حیوانات بیمار و محصوالت فاسد مانند مایعات آلوده  

 و زائد اجتناب کنید.


