
 

 خدا به نام

 چيست؟ كوروناويروس
 رده هفتمين كه هستند ها ويروس از بزرگي خانواده • 

 . است شده پيدا چين ووهان شهر در آن جديد
 بازار در كار يا حضور اثر در آن طغيان شروع مركز  •

 بوده چين ووهان در دريايي غذاهاي و ماهي فروش عمده
 .است

 

 چيست؟ ويروس اين به ابتال عاليم
 عاليم تنفس، كوتاهي سرفه، تب، : شايع عاليم • 

 اسهال گوارش،
 )پنوموني ( ريه عفونت : شديد موارد در عاليم  •

 كليه نارسايي شديد، حاد تنفسي ،سندرم
 

 هستند؟ ابتال مستعد بيشتر كساني چه
 سالمندان • 
 هاي بيماري ديابت، مثل اي زمينه بيماري داراي افراد • 

 قلبي
 باردار هاي خانم  •

 كودكان • 
 

 است؟ پذير امكان فرد به فرد انتقال آيا
 انتقال احتمالي هاي راه • 
 هوا راه از انتشار  •
 مبتال انسان با نزديك تماس  •

 آلوده وسايل به زدن دست • 
 
 

 : پيشگيري هاي راه
 و شست به اقدام ممكن زمان هر در و مداوم طور به •

 .كنيد صابون و آب با ها دست كامل شوي
 عاليم داراي افراد با كردن روبوسي و دادن دست از •

 .كنيد خودداري )...و عطسه سرفه،( تنفسي
 دستمال با عطسه و سرفه هنگام را خود بيني و دهان •
 .بپوشانيد آستين باالي قسمت يا و )ترجيحا(

 رعايت بيمار افراد از را متري نيم و يك حداقل فاصله •
 .كنيد
 خود دهان و بيني چشم، به آلوده دست تماس از •

 .بپرهيزيد
 در شده مصرف هاي كاغذي دستمال كردن رها از •

 .كنيد خودداري محيط
 .كنيد خودداري نيمپز غذايي مواد خوردن از •
 .كنند خودداري وحشي /اهلي حيوانات با تماس از •

 
 داريم؟ نياز ماسك به خود از محافظت براي آيا
 .شود نمي محافظت باعث تنهايي به ماسك از استفاده •

 رعايت را تنفسي بهداشت و دست بهداشت حتما بايد
 .كنيد

 :شود مي توصيه ماسك از استفاده موارد اين در صرفا •
 .داريد )عطسه يا سرفه (تنفسي عاليم كه زماني *
 .كنيد مي مراقبت بيماري اين به مبتال فرد از*
 .هستيد بيماري اين به مبتال *
 

 كيست؟ بيماري به مشكوك فرد
 نيازمند نفس تنگي و سرفه تب، دليل به كه است فردي •

 براي ديگري بيماريزاي عامل و بوده بيمارستان در بستري

 از يكي حداقل و ندارد وجود وي بيماري عاليم توجيه
 :است دارا را زير موارد

 عاليم شروع از قبل روز 14 چين، كشور به سفر سابقه •
 بيماري

 بيماري عالمتدار و قطعي مورد با نزديك تماس •
 كورونا از ناشي عفونت به مبتال بيمار از مستقيم مراقبت •

 )قطعي /محتمل(ويروس
 

 است؟ معنا چه به نزديك تماس
 بيمار با بيمارستاني تماس •
 كورونا به مبتال فرد با بودن همكالس يا بودن همكار •

 ويروس كورونا به مبتال بيمار با شغلي تماس هر يا ويروس
 مشترك بسته فضاي در
 يك در ويروس كورونا به مبتال فرد با بودن همسفر •

 مشترك نقليه وسيله
 

 ماند؟ مي زنده سطوح روي بر ويروس زماني مدت چه
 بر مدت چه كورونا ويروس كه باشد نمي مشخص هنوز •

 .ماند مي زنده سطوح روي
 ساعت نيدنچ براي كه دهند مي نشان فعلي اطالعات •
 .مانند مي زنده سطوح روي بر ويروس اين
 سطوح روي از را ويروس تواند ميضدعفوني كننده  مواد •
 .ببرد بين از
 

 است؟ موثر بيماري درمان براي بيوتيك آنتي آيا
 خير •
 .ندارند تاثيري ها ويروس برروي ها بيوتيك آنتي •



 آنتي بنابراين و است ويروس يك جديد كوروناويروس •
 .ندارد اثري آن روي بيوتيك

 
 وجود بيماري اين درمان يا پيشگيري براي دارويي آيا

 دارد؟
 اين درمان براي ويروس ضد داروي يا واكسن تاكنون •

  .است نشده يافت ها ويروس از دسته
 بايد كنيد محافظت بيماري از را خودتان خواهيد مي اگر •
 تماس عدم و دست بهداشت و تنفسي بهداشت اصول به

 .باشد پايبند بيمار فرد با نزديك
 

 وضعيت ورود به منزل :
بيرون درب ورودي خط قرمزي براي كفش ها مشخص كنيد 
و كفش ها را پشت خط بگذاريد. مكاني براي وسايل غير ضد 
عفوني در نظر بگيريد. درب ورودي منزل مي بايست خط 

كرونا ويروس مي تواند ايزوله ي خانواده در نظر گرفته شود. 
ساعت بر روي اجسام فعال  72تا  1در سرماي زمستان بين 

اند. همانطور كه گفتيم شرايط پايداري به نور، دما و بم
 رطوبت بستگي دارد.

محلي در بيرون از در ورودي براي كليد ها،كيف پول،  )1
 گوشي موبايل و وسايل خود در نظر بگيريد.

 قبل از ورود به خانه وسايل را در آن بگذاريد. )2
به محض ورود به منزل، ابتدا لباس هاي خود را ضد  )3
 وني كنيد.عف
دست زدن به جايي وارد سرويس بهداشتي شويد و ) بدون 4

 ثانيه بشوييد. 20دستان خود را با با مايع،به مدت 

) بعد از شستن دست ها، دسته شير ، دسته در و هر آنچه 5
را كه قبل از شستن دست ها لمس كرده ايد ضد عفوني 

 كنيد.
 وضعيت خريد  :

و دستكش خريد كنيد. اگر به ياد داشته باشد كه با ماسك 
در صف خريد كسي سرفه كرد از صف خارج شويد و به دهان 

 ، بيني و چشم خود دست نزنيد.
 د خريد ها به منزل بايستي به صورت زير انجام شود.وور 
يك سيني يا تشت بزرگ براي در آوردن خريد ها از  )1

 پالستيك برداريد.
كه از  بندي محصوالت داراي بسته ابتدا كنسرو ها، )2

يخچال برداشته ايد ( مانند ماست ، شير ، و پنير و ... ) را 
 جدا كنيد.

آنها را با مايع دستشويي به خوبي بشوييد. ( اگر كسي كه  )3
 وس در آنها عطسه كرده باشد اين وير داراي ويروس است

 .)ساعت فعال باشد 72مي تواند در محيط يخچال تا 
در يخچال جا دهيد و سينك بعد از خشك شدن آنها را  )4

 ظرف شويي را ضد عفوني كنيد.
) آجيل ها و محصوالت رو باز را در جاي تقريبا گرم و بدون 5

 ساعت مصرف كنيد. 48نور بگذاريد و بعد از 
) يادتان باشد كه تمامي مراحل جاسازي و جداسازي مواد 6

 غذايي با دستكش يكبار مصرف انجام شود.
 
 

 اطالعات بيشتر:منبع جهت كسب 
 و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان دانشگاه علوم پزشكي

 معاونت بهداشت
 

 
 و  توسعه سرمايه انساني معاونت برنامه ريزي

 اداره كل سرمايه انساني
 اداره ارزشيابي و توانمندسازي كاركنان

 امور آموزش و توانمندسازي

) 2ويروس كرونا (   

 
مهمترين راه پيشگيري از ابتال به عفونت هاي بهداشت دست، اولين و 

 ويروسي تنفسي، است.

 
 98ماه  اسفند

  105 شماره

 
 


	کوروناویروس چیست؟
	علایم ابتلا به این ویروس چیست؟
	چه کسانی بیشتر مستعد ابتلا هستند؟
	• کودکان
	منبع جهت کسب اطلاعات بیشتر:
	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
	معاونت بهداشت
	ویروس کرونا ( 2 )

