
چیزهایی که باید درباره ویروس کرونا بدانیم
توصیه هاي بهداشتی در مقابله با کرونا ویروس جدید

2019ویروس جدید کرونا (2019-nCoV) شود و براي اولین بار در تنفسی میهايهاي کروناست که موجب بیماريویروس جدیدي از نوع ویروس
کندمیهاي انتقال، پیشگیري و درمان آن آشنامقاله شما را با این ویروس و روشاین. شهر ووهان چین مشاهده شده است .

، محققان هنگام شیوع این )cdc(به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، از مرکز کنترل و پیشگیري بیماري آمریکا
اند و این بیماري از حیوان به انسان از مبتالیان به ویروس جدید کرونا، به نوعی با غذاهاي دریایی و حیوانی ارتباط داشتهبیماري در شهر ووهان چین گفتند، بسیاري

البته هنوز مشخص نشده که . شود و سرعت شیوع نسبتا باالیی هم دارداما مدتی بعد مشخص شد، این ویروس از انسان به انسان هم منتقل می. منتقل شده است
.ین ویروس دقیقا با چه سرعتی در حال شیوع است و محققان در حال بررسی آن هستندا

انتقال ویروس جدید کرونا

هاي تنفسی دیگر تواند مانند بیمارياین ویروس می. ها شایع استاین ویروس جدید از خانواده کروناویروس بوده و در حیوانات بسیاري مانند شتر، گاو، گربه و خفاش
.، از حیوان به انسان و سپس از انسان به انسان دیگر منتقل شود)MERS(مرس وسارس

این بیماري از طریق سرفه و عطسه فرد آلوده به دیگران منتقل . متري فرد مبتال هستند، باالست2احتمال ابتال به ویروس جدید کرونا در افرادي که در فاصله حدود 
.هاي تنفسی استلوآنزا و دیگر بیماريشود و روش گسترش آن بسیار شبیه آنفمی

عالیم بیماري

:توان به موارد زیر اشاره کرددهند که از آنها میاز خود عالیم متفاوتی بروز می-بسته به شدت عفونت–افراد مبتال به ویروس جدید کرونا 

تب* 

سرفه* 

تنگی نفس* 



عالیم . شوندروز نمایان می14تا 2عالیم این بیماري پس از . شودبیمار به تنگی نفس مبتال میو بعد از یک هفته،بیماري با تب و سپس با سرفه خشک شروع
که افراد شدت این بیماري بنا بر زمانی. دهدبیماري برخی از افراد بسیار کم و ناچیز است اما در بعضی افراد دیگر آنقدر شدید است که آنها را در خطر مرگ قرار می

.اند، متفاوت استروس قرار گرفتهدر معرض این وی

پیشگیري و روش درمان

همچنین متخصصان . بهترین روش پیشگیري از عفونت این ویروس، دور ماندن از آن است. در حال حاضر هنوز براي ویروس جدید کرونا، واکسنی تولید نشده است
:انداز ابتال به ویروس جدید کرونا و گسترش آن پیشنهاد کردههاي زیر را براي پیشگیريمرکز کنترل و پیشگیري بیماري در آمریکا، روش

هاي مبتنی بر الکل که محتواي الکل آن کنندهاگر آب و صابون در دسترس نداشتید، از ضدعفونی. ثانیه با آب و صابون بشویید20هایتان را حداقل به مدت دست* 
.درصد باشد، استفاده کنید60حداقل 

.به ویروس جدید کرونا دور بمانیداز افراد مبتال * 

.هاي عمومی حاضر نشویداید فورا به بیمارستان مراجعه کنید و در مکاناگر بیمار شده* 

.هنگام سرفه و عطسه، با دستمال صورت خود را بپوشانید و پس از آن دستمال را در سطل زباله بیندازید* 

.د، ضدعفونی کنیدزنیدایما اشیاء و سطوحی را که به آنها دست می* 

درمان بیماري

افراد آلوده به این ویروس باید تحت . متاسفانه هنوز درمان ضدویروسی خاصی براي ویروس جدید کرونا پیشنهاد نشده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد
.هاي حیاتی بیمار باشندمپزشکان در موارد حادتر باید مراقب از کار نیفتادن اندا. هاي پزشکی قرار بگیرندمراقبت

:هنگام ابتال به این بیماري اگر عالیم این بیماري را در خود مشاهده کردید، بدون اینکه دچار وحشت شوید، اقدامات زیر را انجام دهید

.فورا به بیمارستان مراجعه کنید* 

.از تماس با دیگران پرهیز کنید* 

.شویداین ویروس نمیبدین ترتیب موجب گسترش . به مسافرت نروید* 

.تان بپوشانیدتان را با دستمال یا آستین لباسهنگام سرفه و عطسه، دهان و بینی* 

.هایتان را مرتب بشوییدطبق روش توصیه شده، دست* 

:همچنین براي پیشگیري از شیوع این بیماري الزم است که اقدامات زیر را انجام دهید

هاي در ضمن از سرویس. به محل کار، مدرسه و فضاهاي عمومی نروید. خانه بمانید، مگر اینکه مجبور باشید به بیمارستان و دیگر مراکز درمانی برویددر * 
.ونقل عمومی هم استفاده نکنیدحمل

.حتی بهتر است از سرویس بهداشتی مجزا استفاده کنید. در اتاقی دیگر و دور از بقیه استراحت کنید. تان در خانه هم دور بمانیداز اعضاي خانواده* 

.پیش از رفتن به بیمارستان، با مسئوالن آنجا تماس بگیرید تا پیش از ورود شما به بیمارستان، افراد را از محل ورود شما دور نگهدارند* 

.حتما از ماسک و دستمال کاغذي استفاده کنید* 

.غذا، رختخواب و موارد دیگر استفاده کنیداز وسایل مجزا، مانند لیوان، ظروف * 

.توانید از گزند آن در امان بمانیدهاي فوق و کسب آگاهی کامل در مورد روش برخورد با ویروس جدید کرونا میبا توجه به راهنمایی












