بیماری ویروسی کرونا :
کروناویروسها(،)CoviD-19ویروسهایعفونیهستند

هاودستگاهتنفسیرادرگیرمیکنند.


کهگلو،سینوس
سادهترین
این ویروسها طیف وسیعی از ویروسها از  
(سرماخوردگی معمولی) و پیچیدهترین (درحال حاضر
بیماری کرونا) را شامل می شود .اولین شهردرگیر

هاوبیماریهاینقصایمنیهستند،بیشتردر


سرطان
معرضابتالبهکروناویروسقراردارند.

گروههای در معرض خطر:
 -1زنان باردار
 -2افراد سالمند
 -3افراد مبتال به سرطان و ضعف سیستم ایمنی

بیماری کرونای جدید شهر ووهان چین می باشد.
سادهتراینویروسدرگذشتهنیزدربیماریهایی
شکل  
مانند سارس و نوعی آنفوالنزا ،مشاهده شده بود اما
عامل بیماری مرگباری که این روزها دنیا را به حالت
اضطراردرآوردهاست،جدیدتریننوعویروسکرونااست .
شته،منشاءحیوانیداشتهاند.

تمامکروناویروسهایگذ

بهطورمثالمنشاءبیماریمرس،شتروبیماریسارس
نیزازخفاشبهگربهوازگربهبهانسانرسیده است.
ویروس جدید کرونا از بازار دریایی شهر ووهان چین
منتقلشده که ممکناستمحصوالتدریاییاینبازار
مانندنهنگسفیدیاحیواناتزندهایمثلمرغ،خفاش،

خرگوشومارکهدراینبازاربهفروشمیرسد،منشاء

اینبیماریباشند .
عالئم و نشانههای بیماری کرونا:
آبریزشبینی،گلودردشدید،تببرایمدتیطوالنی،
سردرد و تنگی نفس از مهمترین عالئم بیماری کرونا
است .کودکان و افرادی که دارای مشکالت تنفسی،
بیماری قلبی ،ضعف سیستم ایمنی به دلیل انواع
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است با این حال ،همیشهایده خوبی است که از تماس
با حیوانات خانگیاجتنابشود .

 -4مبتالیان به دیابت،بیماریهای قلبیعروقیو تنفسی
مزمن

درمواردخفیف،عالئماینبیماری،شبیهبهسرماخوردگی
بهاشتباه،آنفوالنزاتشخیصدادهمیشود؛

استوگاهی
سرفههای
روزبیشترشدهو 

اماشدتبیماریپسازچند
شدید،تبباالودردوضعفبدنبهآناضافهمیشود.

درمواردحاداینویروسکلیههاودستگاهتنفسیفرد

رادرگیرنمودهوباعثبروزمشکالتجدیبرایبیمار
میشود .


چگونه به بیماری کرونا مبتال نشویم!
در حال حاضر هیچ واکسنی برای جلوگیری از این بیماری
وجود ندارد.

راههای انتقال بیماری :
کرونا ویروس جدید یک ویروس تنفسی است که در
درجه اول ازطریق تماس با شخص آلوده از طریق
قطرات تنفسی (سرفه یا عطسه ) منتقل می شود .
هنوز منشاء حیوانی برای این ویروس شناسایی نشده
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در این بیماری ،مهمترین مسئله پیشگیری از ابتال به
ویروس بوده و در پیشگیری ،اولین خط دفاع در برابر
یحدستهامیباشد .

شستوشویصح

ویروسکرونا
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 -1اولین قدم در جلوگیری از ابتال به کرونا،
شستوشویمرتبواصولیدستوصورتوپرهیزاز

لمس صورت با دستهای آلوده است .قبل و بعد از
خوردنغذا،قبلوبعدازحضوردراماکنعمومی،در
محیطکاروتحصیل،الزماستمکرردستهایخودرا
با آب وصابون به مدت  20ثانیه بشویید؛ اگر آب
وصابون به راحتی در دسترس نیست ،از ضد عفونی
کنندههایحاویالکلاستفادهکنید .

پارچه را درون یک سطل در بسته انداختهو دستان خود
را با آب و صابون تمیز بشویید .
 -3درتجمعاتانبوهحتماً  ازماسکاستفادهکنید  و
ازروبوسیودستدادنبادیگرانبپرهیزید.


دادکشنه بهداشت
 -4سطوح و اشیایی را که درمعرض تماس مکرر با
دستها هستند )دستگیرهها(را بااستفاده از اسپرییا
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پارچه های آغشته به مواد ضدعفونی کننده (برای
سطوح مقاوموایتکس و برای سطوح حساس الکل 70
درجه(بصورت مکرر تمیز و ضدعفونی کنید.
 -5در وسایل حمل و نقل عمومی از لمس وسایل و
سطوحعمومیبپرهیزیدودستانخودرابشویید.
 -6حدالمقدورازلمسچشموصورتخودبپرهیزید.
 -7حداقل فاصله  1متر بین خودو سایر افراد بخصوص
افرادی که عطسه و یا سرفه میکنند ویا تب دارند را
حفظ کنید.
 -2هنگام عطسه و یا سرفه آرنجخود را بصورت خمیده و
یا یک بافت پارچه را جلوی دهانخود بگیرید و سپس
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 -8از مصرف مواد غذایی خام که امکان شستشو ندارد
اجتناب شود .در بین آماده سازی غذای خام و پخته دستان
خود رابشویید.
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آشنایی با بیماری کرونا و
راههای پیشگیری آن

