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 :مقدمه 

کرونا ویروس ها طیف وسیعی از ویروس ها را شامل می 

ساده ترین نوع ان سرما خوردگی معمولی و پیچیده 0شوند 

ویروس  -نوع ان در حال حاضر بیماری کرونا است ترین

سینوس ها و دستگاه 0کرونا ویروسی عفونی است که گلو

بیماری بسیار  سرعت انتقال این 0تنفسی را در گیر می کند 

 0باال است

 :عاليم  و نشانه هاي بيماري

یا  3شروع ناگهانی تب و سرفه یا شروع ناگهانی حداقل 

سرفه ،ضعف عمومی ،خستگی  تب،بیشتر از عالیمی چون 

النی ، گلو درد، ابریزش بینی ،تنگی ضدرد ع مفرط ، سردرد،

بی اشتهایی ،تهوع،استفراغ ،اسهال کاهش سطح  نفس،

 هوشیاری

 
 :خطر هستند ضافرادي كه بيشتر در معر

 سال دارای بیماری زمینه ای 56افراد باالی -

 افراد مبتال به مشکالت تنفسی -

 بیماری قلبی -

ضعف سیستم ایمنی به دلیل انواع سرطان ها و بیماری -

 های نقص ایمنی

 نارسایی مزمن کلیوی -

 چاقی-

 دیابت-

 
 

 

 

روز به صورت 3-41ویروس کرونا ممکن است از :نکته مهم

روز پس از  1-6نهفته در بدن وجود داشته باشدو سپس 

تماس عالیم بیماری بروز کند در نتیجه ممکن است ،افرادی 

که بیماری را ندارند نیر ،ناقل ویروس نهفته کرونا باشند 

 0پیشگیری بهترین راه حفظ سالمتی استبنابراین 0

 

 :راهاي پيشگيري از بيماري *
ویروس کرونا عمدتا از راه دهان ،بینی،چشم و گوش وارد بدن می 

 0شود

اولین قدم در جلوگیری از ابتال به کرونا،شست وشوی مرتب و 

دست های الوده اصولی دست و صورت و پرهیز ازلمس صورت با 

 0است

دن غذا،قبل و بعد از حضور در اماکن قبل و بعد از خور*

عمومی در محیط کار و تحصیل،الزم است مکررآ، دست های 

خود را با آ ب و صابون یاژل ضد عفونی کننده حاوی الکل 

 . بشوییید

 .ثانیه باشد30هربار شستن دست به صورت اصولی*

باشید ه همراهتان یک مایع ضد عفونی کننده کوچک داشت*

 هک.... عمومی مانند مترو و خیابان وتا در محیط هاس 

دسترسی سریع به اب و مایع دستشویی ندارید، بعد از 

 .تماس با افراد و اشیاء مدام دست هایتان را ضد عفونی کنید

 
 



 
 
 
 

 

هنگام عظسه یا سرفه خود با دیگران ،دهان و بینی * 

خود را با دستمال تمیز بپوشانید و پس ار سرفه و 

 0دستمال را در سطل زباله دردار بیندازیدعطسه 

از دست دادن و روبوسی با دیگران خود داری   امطلق*

 کنید 

 
از ماندگاری در محیط بسته ،با توجه به دما ورطوبت *

 0روز باشد 3می تواند تا 

از حضور در محیط اجتماعی بزرگ وشلوغ پرهیز کنید *

یک متر چون این ویروس از راه افشانه های تنفسی تا 

 0نیم پخش و منتقل می شود 
از لمس و نوازش حیوانات اهلی وغیر اهلی خودداری کنید و *

اگر نا خود اگاه حیوانی را لمس کردید بالفاصله دست خود را 

 با اب و صابون بشورید 

ذر حین تمیز کردن گوشت گوسفند و گوساله یا مرغ به *

ن خود نزنید هیچ وجه دستتان را به چشم ،بینی یا اطراف دها

 0و حتما پس از اتمام کار دست خود را با اب و صابون بشویید 

با افرادی که عالیم سرما خوردگی مانند تب یا سرفه دارند *

به هیچ وجه تماس و برخوردی نداشته باشید و تا حد امکان 

از انها فاصله بگیرید و اگر مجبورید با انها در یک ساختمان 

 0تفاده کنیدباشید ،حتما از ماسک اس

ماندگاري ويروس كرونا روي اشيا مختلف  *

پالستيک و شيشه به طور متوسط  چوب،آلومينيوم ،كاغذ،

 روز زنده است  1روز و گاها تا  5-0

 

ه دست های افراد مدام با انها در اگر مسول اشیایی هستید ک*

انها به کرات ضدعفونی کنید،مانند دستگیره های 0تماس است

در،ستون های فلزی اتوبوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل 

،انها را می گیرند،پیشخوان بانک ها و ادارات،خودکارهای 

عمومی بانک ها،دکمه های اسانسور  و خود پردازها ،نازل بنزین 

های کنار پله ها و سعی کنید تا حد امکان به چنین  ،نرده

-که اکثرا ناگزیر هستید–اشیایی دست نزنید واگر هم زدید 

دست های خود را بشویید یا ضد عفونی کنید و قبل از شست 

 0وشو،به دهان ،بینی،چشم و گوش دست نزنید 

بالفاصله بعد از ورود به خانه ،دست های خود را بشویید و *

 0این را از همه اعضای خانواده بخواهید0کنیدضدعفونی 

از خوردن غذا و 0غذای الوده ار راه های انتقال کروناست*

 0مایعات در جاهای غیرمطمین جدا خودداری کنید

بنابراین از خوردن غذاهای نیم پز 0غذاهایتان کامال پخته شود*

 0مانند تخم مرغ عسلی ،استیک نیم پز یا ابدار خودداری کنید

،میوه cسیستم ایمنی بدن تان رابا خوردن ویتامین *

 0ها،سبزیجات و داروهای تقویتی،ارتقا دهید

 0سیگار و قلیان را ترک کنید*

 

و وایتکس ضد عفونی ( درصد00)وسایل و محیط را با الکل *

 0کنید

 

اصال به تلفن و موبایل دیگران دست زده نشود و در حالت *

 0اسپیکر ازانها استفاده شود

 

 :هشدار**

در صورتی که ابتال به تب،سرفه،تنگی نفس،لرز،درد بدن 

،گلودرد،سردرد،اسهال،تهوع و استفراغ سریع به مراکز درمانی 

 0مراجعه کنید

 :درمان**

هنوز هیچ درمان ضد ویروسی اختصاصی برای این بیماری  

 وجود ندارد 

در صورتي كه يکي از اعضا خانواده عاليم بيماري تنفسي را 

 :داشت

بیمار را در یک اتاق که تهویه مناسبی داشته باشد *

 0قرار دهید(پنجره باز باشددر و یک )

اعضای خانواده باید از تردد در اتاق بستری بیمار *

خودداری نمایند ودر شرایط ناچاری از اشترک فضای 

باید بیمار بهداشت تنفسی را رعایت نموده و از  روزانه،

متری را حفظ 2سایر اعضای خانواده فاصله حداقل 

 0کند

وسایل بیمار برای تمیز کردن لباس ها،ملحفه ها و *

ابتدا از اب و شوینده های مناسب استفاده نموده و 

متناسب به هر کدام برای ضد عفونی کردن از محلول 

رقیق شده به نسبت یک به ) های سفید کننده خانگی

 0استفاده نمود(40

 

سرویس بهداشتی و حمام نیز باید روزانه شستشو و *

سفید کننده ) 4/0%با محلول هیپوکلریت سدیم

 0شوند ونیضد عف(نگیخا

 

ملحفه های الوده و مرطوب بیمار هنگام جمع کردن *

نباید تکانده شود لباس ها ،حوله و ملحفه های بیمار را 

درجه سانتیگراد با ماشین  50-00می توان با دمای

عالیم *0لباسشویی شسته و به روش معمول خشک کرد

 0بیماری از جمله تب را کنترل کنید 

 

اتاقی که ایزوله شده است نیاز به ماسک بیمار در *

ندارد اما زمانی که از اتاق ایزوله خارج میشود یا افراد 

خانواده از جهت مراقبت وارد اتاق می شوند بیمار باید 

از ماسک پزشکی استفاده کند و حداقل روزانه تعویض 

 (در صورت مرطوب شدن زودتر تعویض شود)شود 


