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 مترجمانپیش گفتار 

سودمند و  یهانظر به دانسته نیچنو هم ۱۹-دیکوو یماریدر رابطه با ب افتهیآثار انتشار  نیاز اول یکیکتاب به عنوان  نیا

 یماریب نیا نهیبهداشت و درمان در زم یهامردم و کارشناسان و کارکنان مراقبت جیرا یبه پرسش ها یو عمل یعلم یپاسخ ها

 و صی، تشخییشناسا ی، روش هایماریانتقال و گسترش ب ی وهیش کرونا، روسیو مهم یها یژگیو ،ریواگ یهایماریب یمانند مبان

، جهت ترجمه هایماریاز ب یریشگیمراکز مراقبت و پ یهارهنمودها و دستورالعمل زیو ن یو عموم یشخص یاطیاحت اقدامات درمان،

 .مورد توجه قرار گرفت

 بهداشت و یهاکتاب افزون بر کارکنان مراقبت نیا شده است، یادآوری زین کتاب سندگانینو شگفتاریگونه که در پهمان  

ت و مسئوالن بهداش طیکارشناسان و همکاران بهداشت مح یبرا ،ییکرونا مارانیپرستاران و همه مددکاران ب ،ینیدرمان، کارکنان بال

 .ودخواهد ب دهیفا دیمف زین و مردم یو مروجان بهداشت یبهداشت یهادهندگان مراقبتارائه ری، سایشورک نی، مسئولزانیو برنامه ر

که در فرصت کوتاه پس از نشر ترجمه در  یمحترم و همکاران گرام دیو دقت نظر اسات یسنجکه از نکته میدانیفرض مبر خود  

فرد که در فهرست  یمهندس مسعود پناه یآقا قرار دادند و ارمانیرا در اخت یقیدق یهاهینکات ارزنده و توص ،یتخصص یهاگروه

  .میینما یسپاسگزار نمودند، یجلد کتاب همکار یو طراح یصفحه آرائ ،یبند

در مورد  یو نظر اصالح شنهادیهرگونه پ افتیاز اشتباه دانست. از در یبر توانیرا نم ینوشتار علم چیکه ه میدانیم کین

از آن استفاده خواهند کرد، استقبال نموده و سپاسگزار آنان  ایکتاب راهنما را خواهند خواند و  نیکه ا یکسان گرید یترجمه از سو

 بود. میخواه

 

1399 خرداد -نمترجما



 
 

 
 

 انگلیسی مترجمان سخن

ها گیریهمه یاحتمال دیاز تهد یکشور چیشود هی، حرکت بدون توقف انسان و کاالها باعث میسازیدوره از جهان نیدر ا

، سارس و ایانهیخاورم یتنفسنشانگان )سندرم( ، پرندگان یمانند آنفلوانزای اضطرار ریواگ یهایماری، ب2003مصون نماند. از سال 

را  کنندیم لیتحم یو اجتماع یاقتصاد تیها و امنانسان یبر سالمت هایماریب نیکه ا یبزرگ دیتهدیک بار دیگر ها به ما انسانابوال 

 شد. ادآوری

ه ژاپن، کر نظیر دیگر بحرانینقطه  نیبا چند دنیا، ودشمتوقف می نیدر چبه تدریج  COVID-19گسترش  ی کهدر حال

نه اسی یک نیاز فوری و اس گیریهمه ای پیشگیری و کنترلهمهارت، انتشار دانش و نیبنابرا؛ استشده روبرو  ایتالیو ا رانی، ایجنوب

 قیاز طررا  روسیو نیخود از ابه سرعت دانش  نی، چیریگهمههمان روزهای آغازین  در .همه دنیاست یبرا که نیچ یتنها برا

، متخصصان ( SARS یریگمانند همه) یروسیگیری وهمه اطالعاتو ها شی. با آزماهمرسانی گذاشتبه  سازمان جهانی بهداشت

در دوران  نیچنو هم یفعل وعیرا از ش ودارزشمند خ ایهدرسو  اتیتا تجرب گرفتند می، تصمووهان« زمرک»خط مقدم و کارشناسان 

ی به اشتراک نیبه زبان چ COVID-19 و کنترل یریشگیپ یکتابچه راهنمابه صورت مختلف  یو کشورها نیخود در چ یشغل

 بگذارند.

راه  کردن  همرسان و  ۱۹-دیکوو یاز گسترش جهان یریدر جلوگ ینیرچیغ مترجمان یبهداشت فرد تیبه منظور رعا

 شیبرنامه ترجمه را پ کیدعوت کرد تا  نیچ مترجماندر جهان، خانه انتشارات از انجمن  یریگدر مبارزه با همه نیچ یهاحل

ن رسالت انتخاب شد و پس از زما نیا یدانشگاه گوانگدونگ برا گانهیب یهازبان یپزشکها، مرکز خدمات زبان آن ییببرند. با راهنما

بطه با به ویژه در راکتاب،  نیاکار را به موقع به اتمام رسانند.  نیکرد تا ا جیبس را فعال بودند نهیزم نیکه در ا ینالبطداو یکوتاه

و کنترل  دانش پیگیریمنبع مهم یک به عنوان  واندتاتخاذ شود، می گیریردی و اجتماعی در رابطه با همهاقداماتی که در سطح ف

ها قابل پیاده شدن به همین شکل در تمام کشورها ینیچ اتیاگر تجرب یحت. محسوب شود ندهیآدر و  در حال حاضر اهگیریهمه

 .دنی اثرگذار باشارزشمند مرجعبه عنوان وانند تاما می، نباشد

 یهاکتابخانه یبرا وان این کتاب راتمیو مردم هستند کتاب شامل متخصصان بهداشت و عموم  نیخوانندگان مورد نظر ا

و  ابندیب «مطالبفهرست »توانند مباحث مورد عالقه خود را در صفحه ی. خوانندگان منمود شنهادیپ یدانشگاه ی، تخصصی وعموم

، حیحو تص یبررس یبا وجود تمام تالش ما برا .نمایند رجوعمربوطه  صفحاتبه مستقیما  ،کنند مطالعهرا  یموارد قبل نکهیبدون ا

ود بهب یبرا شنهاداتینظرات و پاز بر عهده همه ما است و  تیمسئول نی. ای مانده باشدناخواسته ممکن است در کتاب باق یخطاها

 .سپاسگذاریم اریترجمه بس

   مترجمانگروه             

 2020 سال فوریه
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 هیریتحر ئتیه

 داور

 (هوژونگ علم و صنعت دانشگاه ،تونجی یپزشکدانشکده  تونجی مارستانیبیونجیان زو ) -

 ریسردب

 ووهان( یماریاز ب یریشگیژو )مرکز کنترل و پ وانگ -

 ریسردب ینمعاون

 (ووهانی ورافن ، دانشگاه علوم وی)دانشکده پزشک کیانگ ونگ -

 (دانشگاه ووهانرنمین،  مارستانیبکی هو ) -

 (هونان یدانشگاه علوم پزشکزایکی ژانگ ) -

 (ووهان دانشگاه عمومی، مارستانیبمنگمی وانگ ) -

 (ووهان یفناور و، دانشگاه علوم یدانشکده پزشکزایوچن زانگ ) -

 (دانشگاه ووهان ان،نژونگ مارستانیب) ژانگ یانگزی -

 (دانشگاه ووهانان، نژونگ مارستانیب) چن نیمیو -

 (ووهان یفناور و، دانشگاه علوم یچن )دانشکده پزشک انگیس -

 (ووهان یماریاز ب یریشگیکنترل و پمرکز زیانومو جین ) -

 دانشگاه ووهان(، نیرنم مارستانیژائو )ب انگی -

 (ووهان یفناور و، دانشگاه علوم یهو )دانشکده پزشک زیافن -

 (ووهان یفناور و، دانشگاه علوم یگوو )دانشکده پزشک ونیکا -

 دانشگاه ووهان(، نمیرن مارستانیژان )ب نا -
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 رانیبا سردب ییآشنا

 .2006تا  2005، ایلوانی، دانشگاه پنسمدعوووهان. محقق ارشد  یماریاز ب یریشگی( مرکز کنترل و پ2پزشک ارشد )سطح ، وانگ ژو

 ؛2003ووهان در سال  یشهردار ی وابسته بهدولت مردم از «2۱3 درخشان یپروژه استعدادها» برای اخذ بودجه -

 ؛20۱5در سال  نیچ ستیووهان از حزب کمون یشهردار تهیکم از «ی هانگیاستعدادبرنامه » اخذ بودجه برای -

 ووهان دانشگاه و هوژونگ ی، دانشگاه علم و فناورتمام استاد -

 دز؛یاو کنترل  یریشگیمزمن و پ یهایماریاز ب یریشگیپ یبرا ینی، انجمن چریمد -

 ،یهوب رانهیشگیپ ی، انجمن پزشکییاجرا ریمد -

 ؛یریشگیپ یپزشک چینی انجمنکل، شعبه ووهان،  ریو دب سیرئ معاون -

 ؛STD / AIDSدرمان و  یریشگیپ ی، انجمن ووهان براریمد -

 .یروسیو یهایماریب ینیو مجله چی ریشگیپ یپزشکی نی، مجله چهیریتحر ئتیه عضو -

 واگیری هایماریبگیری و کنترل همهشناخت در  یغن تجربه -

، ملی متحده( االتیبهداشت )ا مؤسساتی حمایت مالی شده توسط مل یقاتیتحق یها، پروژهی )مجری اصلی(اصل محقق -

 یبهداشت هوبکمیسیون و  نیچ یبهداشت مل ونیسیکم ،تسیگ ندایو مل لیب ادیبن

 شهر ووهان؛ ای یهوب استان از یعلوم و فناور شرفتیپ جایزهچهار  برنده -

 (SCI / SSCIمقاله در مجالت  20از  شی)بی علم تمجالمقاله در  50از  شیمسئول ب سندهی/ نو اولنویسنده  -

 علم و صنعت؛ دانشگاه، ووهان ی، استاد دانشکده پزشکپزشک، کیانگ وانگ

 (؛20۱6-20۱5) تگزاس سرطان اندرسون، دانشگاه قاتیبه مرکز تحق دعوت شده محقق -

 چین؛ ، انجمن ضد سرطانیکروکنولوژیسرطان و م انجمن تهیکل، کم ریو دب تهیدائم کم عضو -

 ؛چین ضد سرطان انجمن، ی، بخش خون، شعبه توانبخشسیرئ معاون -

 ؛ینیچ پزشکی انجمن، یمونولوژیا گروه ،تهیدائم کم عضو -

 ؛ینیچ پزشکی انجمنجوانان،  تهیکم ،ریمد معاون -

 ؛یمونولوژیای برا یدهم، انجمن هوب ی، شوراتهیدائم کم عضو -

 .یهوب یپزشکانجمن ی، مونولوژیو ا یولوژیکروبیمگروه ششم،  تهی، کمعضو -

 انیدر م دزیا یماریاز ب یریشگیمداخالت پ های کوچک و، توموریعفون یهایماریب یمونولوژیدر ا یغن تجربه -

 ن؛یکالج در چ انیدانشجو

و  یعلوم و فناور یهاو گروه نیچ آموزش وزارت تحت حمایت مالی یقاتیتحق یهاپروژه ی )مجری اصلی(اصل محقق -

 یآموزش استان هوب

 ی؛هوباستان  یعلوم و فناور شرفتیپ زهیجا برنده -

سه  ری(؛ سردبSCI / SSCIدر مجالت مقاله  ۱0)ی علم تمجالمقاله در  20از  شیمسئول ب سندهی/ نو نویسنده اول -

 ی.کتاب درس
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، رنمین هوبی( مارستانیب) ووهاندانشگاه  نیرنم مارستانیب ژهیوتنفسی و  یمراقبتها گروه دوم دانشکده ریو مدتمام استاد ، کی هو

 ت پزشکان.سرپرسپزشک ارشد و 

 از یپروژه فرع کیو  نیچ یعیعلوم طبملی  ادیبن تحت حمایت مالیچهار پروژه )مجری اصلی(  یاصل محقق -

 «.COPDمرتبط با  و درمان عوارض صیتشخزمینه  در یقتحق»کلیدی  و توسعه قیتحقملی  پروژه

 .در مجالت علمیمقاله  ۱00از  شیبئول در نویسنده مس ایاول  سندهینو -

در سال  سارس وعیاز زمان ش یدر استان هوب یبهداشت عمومموارد اضطراری از  یاریبسدر  ینیبال درمان درمشارکت  -

2003. 

 تهیکم عضو و پزشکان، سرپرست تمام، پزشک ارشد، استاد MBA، پزشک فوق تخصص اورژانس، ی، پزشک داخل،ژایکی زانگ

CPC ی هونانعلوم پزشک دانشگاه سیو معاون رئ. 

 یقاتیتحق مارستانیبچینی  انجمن، یپزشک یهاتیفور تهیکم ریمد معاون -

 ینیپزشکان چ انجمن ،یاضطرار اءیاح تهیکم ریمد معاون -

 کپارچهی یپزشک ینیچ انجمن، ییایمیدرمان جراحات ش تهیو کم یپزشک انگ تهیکم ،ریمدو  معاون -

 انجمن، یپزشک انگ تهیکم ریو مدی چین پزشک یملانجمن ، ینیو ترجمه بال یپزشکی نوساز تهیکم ،سیرئ نائبو  معاون -

 هونان. کپارچهی یپزشک ینیچ

 ی.و محل یمل اتیقیتحقپروژه  32از  شیب ی )مجری اصلی(اصل محقق -

 ؛یسیو انگل ینیبه زبان چ در مجالت علمیمقاله  82 سندهینو -

 ی؛و محل یاستان یقاتیتحق جایزه ۱2 برنده -

 یدرمان فرمول ،هیاول یهاو کمک انگ، یبحران طیشرادر  ینیبال درمان ،ینیبال یهااورژانس در و درمان صیتشخ ریسردب -

   .یعمل
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 شگفتاریپ

گزارش شد و سپس  چین بار از ووهان نیاول یبرا ،(COVID-19) کرونای جدید روسیوناشی از  )پنومونی( سینه پهلو

در سال  SARS تعداد موارد از COVID-19 شده دییاست. موارد تأ افتهی شیوعجهان  یکشورها ریبه سا یو حت نیدر سراسر چ

، «به انسان یانسان»انتقال  ییبا درک توانا . سازمان جهانی بهداشتستین چشم پوشی آن قابل ریاست و مرگ و م پیشی گرفته 2003

نشان  یها براتیواقع نیکرد. ا یمعرف یالمللنیب یبهداشت عموم ینگرانی فوریت کیآن را به عنوان  2020سال  هیژانو 3۱ خیدر تار

 .است یکاف یماریب وعیش یدگیچیدادن شدت و پ

رل از جمله کنت رانهیشگی، اقدامات پستیدر دسترس ن یروسیو یعفون یهایماریب یمؤثر برا یدارو چیه کهنیتوجه به ا با

نان کارکو  ی. اگرچه مؤسسات پزشکاهمیت دارند ،مستعد تیمحافظت از جمع ، قطع انتقال ومارانیب اولیه صیمنبع عفونت، تشخ

، نیبنابرا ؛است یضرور زیگیری نهمه عیکنترل سر یبرا یاما مشارکت عموم، می باشند یماریب نیمقابله با ا یروین نیتریاصل آن ها

 یماریاز ب یریشگیموضوع، پروفسور وانگ ژو از مرکز کنترل و پ نیمهم است. با توجه به ا اریبه مردم بس هاطالعات مربوط عیتوز

و درمان  صی، تشخهاو انتقال آن ی کروناهاروسیوبه  یاجمالنگاه مورد  خبرگان را در گروه، کتابچه نیا یآورجمع یووهان برا

 ریبا استفاده از تصاوترتیب داده است. واگیر  یهایماریدر مورد ب هیو اصول اول یافراد و اماکن عموم یبرا یاطی، اقدامات احتیماریب

 .نظر گرفته شود در COVID-19 زمینهدر یعلم یک مجموعه اساسی و منظمبه عنوان  واندتمیکتاب  نیو زبان ساد، ا نمایشی

در  ینقش اساس کتاب نی. به اعتقاد من ابود کتاب نیانتشار ادلیل سرعت  COVID-19انتشار  یو گستردگ سرعت

 از نوشتنمن خواهد داشت.  یاز هراس اجتماع یریها و جلوگیماریو کنترل ب یریشگیاز پ یآگاه شیدانش مربوطه، افزا تیمحبوب

 .هستم خوشحال از همه شیب برای این کتاب،مقدمه 

 نانشان ژونگ

 2020سال  هیژانو
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 مقدمه

 ی، سرفه و مشکالت تنفسیهمراه با تب، خستگبا علل ناشناخته  سینه پهلواز موارد  یادی، تعداد ز20۱۹دسامبر سال  در

 نیبه ا یادیز تیح اهموسط همهدر  نیو ادارات بهداشت چ . دولتدادرخ  یدر ووهان در مدت زمان کوتاه یبه عنوان عالئم اصل

 یرا برا یقاتیرساندند و مؤسسات تحق بیبه تصو یپزشک یهاو مراقبت یماریکنترل ب یالزم را برا اتداده و بالفاصله اقدام یماریب

ی کرونا روسیو کیعنوان  هبه سرعت ب یماریب نیا یزاکردند. عوامل بیماری ییراهنما یمشارکت قاتیو تحق ، درمانقاتیآغاز تحق

کرد  یگذارنام nCoV-20۱۹را  روسیو WHOشد.  دیی( تأWHOبهداشت )جهانی شناخته شد که متعاقبا توسط سازمان  دیجد

عفونت این از  یناش یسینه پهلوو  نام نهاد SARS-CoV-2( آن را ICTVها )روسیو یبندطبقه یالمللنیب تهیکه کم یر حالد

 ( خوانده شد.COVID-19) دیجد کرونای روسیو یسینه پهلوبه نام توسط سازمان جهانی بهداشت  یروسیو

اقدامات در مورد  ییمربوطه و ارائه راهنما یهاافراد در حرفه نیچنمردم و هم نیدر ب یماریکتاب بهبود درک ب نیاهدف 

وهان به ودر  یماریاز ب یریشگیاهداف، مرکز کنترل و پ نیادستیابی به  ی. برااستکاهش خطرات انتقال  جهت یشخص یریشگیپ

 ینیو متخصصان بال یمونولوژیزا و ایماریبای هرا در زمینه ارگانیسم، محققان واگیر یهایماریب نترلک نهیموقع متخصصان را در زم

کتاب  نیکرد. ا یسازمانده «پیشگیری از ویروس کرونا یکتابچه راهنما» هیبه منظور تهرا  ی مرجعهامارستانیخط مقدم در ب

( 4و درمان،  صی، تشخCOVID-19 کشف( 3، ای کروناهوسریوانتقال ( 2، ای کروناهویروسبر  ی( مرور۱شامل شش بخش است: 

دغدغه اثر می تواند  نی. اواگیر یهایماری( اصول ابتال به ب6و  یدر اماکن عموم یاطی( اقدامات احت5، یشخص یاطیاقدامات احت

ا ر گیریهمهاگر در مقابل مشکالت متحد شویم و اقدامات مبتنی بر پیشگیری از  و را برطرف کند COVID-19عموم مردم درباره 

 براساس شواهد علمی انجام دهیم، بدون تردید در این نبرد پیروز خواهیم شد.

با توجه به  هیریتحر ئتی. همیاهاشاره کرد یرسم یهاو گزارش همنتشر شده مربوط متون راهنما به کتابچه نیدر تدو

در رابطه با محتوا وجود  ییخطا ای یاگر مشکل .دکنیم یعذرخواه ارجاعات الزم ای اتاستنادانجام از عدم  مانهیصم ی،زمان تیمحدود

 شود.یاستقبال م اریشما بس شنهاداتی. از نظرات و پدیریداشت، لطفا با ما تماس بگ

 هیریتحر ئتیه

 2020سال  هیژانو
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 ای کروناهسبخش اول: مروری بر ویرو
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 های کروناویروس بر مروری: بخش اول

 ؟کدامند تنفسی هایعفونت با مرتبط هایویروس .1

حمله  تنفسی دستگاه پوششی سنگفرشی هایسلول به که هایی هستندویروس «تنفسی هایعفونت با مرتبط هایویروس»

 .و عمومی شوند تنفسی بروز عالئم باعث توانندو می یابندمی تکثیر در آن ها و نموده

 کدامند؟ تنفسی هایعفونت با مرتبط شایع هاویروس .2

 ویروس، 3)ویروس سنسشیال تنفسی 2خانواده پارامیکسوویریده(، آنفلوانزا ویروس) ۱خانواده اورتومیکسوویریده هایویروس

خانواده (، ویروس سرخجه) 7خانواده توگاویریده(، انسانی 6متاپنئوموویروس و 5نیپاه ویروس، 4هندرا ویروس، اوریون ویروس، سرخک

، این بر عالوه. هستند تنفسی شایع های)ویروس کرونا سارس( از ویروس کروناویریده خانواده و )رینوویروس( 8پیکورناویریده

 .شوندیم تنفسی دستگاه عفونی هایبیماری باعث نیز غیره و تبخال ویروس، اکوویروس، کوکساکی ویروس، رئوویروس، آدنوویروس

 چه هستند؟ های کروناویروس .3

 خانواده، ۹اهنیدوویروسبه راسته  هاآن. اپذیر هستندن ای بخشمثبت تک رشته RNA هایویروس های کرونا،ویروس

 تقسیم δ و α ،β ،γ جنس به ژنومی، و سروتیپی خصوصیات به توجه با که دارند تعلق ۱0اورتوکروناویرینه زیر خانواده و کروناویریده

تاجی  ایهبرآمدگی دلیل به آن نیز نامگذاری. است کروناویریده خانواده ازویروس کرونا  جنس به متعلق های کروناویروس. شوندمی

 .ویروس است غالف روی شکل

 های کرونا چگونه است؟ویروس ساختار و شکل .4

به شکل، گرد، بیضوی، ( ویروسی ذره) هاویریون یرد.گدر بر می را RNA ژنوم که های کرونا دارای پوششی هستندویروس 

های شاخکی پروتئین. دارد قطر نانومتر ۱40 تا 60 ویروس کرونای جدید،. هستند نانومتر 200 تا 50 بین چند شکلی با قطر اغلب

ای هستند برجسته ویروس، پروتئین آنتی مهم هایاین پروتئین. دهندمی تشکیل را میله شبیه ساختار و دارند قرار ویروس سطح در

 شخیصیت پادگن یک عنوان به تواندمی و کندمی محاصره را ویروسی ژنوم نوکلئوکپسید پروتئین. دهندرا تشکیل می اصلی ساختار که

 .گیرد قرار استفاده مورد

 شوند؟می بندیچگونه طبقه های کروناویروس .5

 :است شده جدا انسان ازویروس کرونا  نوع سه، حاضر حال در. حیوانات هستند عامل عفونت در ای کروناهتر ویروسبیش

عامل عفونت در  که دارد وجودکرونا  ویروس نوع کوو(. شش-و ویروس کرونا سارس )سارس E22۹ ،43OCویروس کرونا انسانی 

                                                           
1 Orthomyxoviridae 
2 Paramyxoviridae 
3 Respiratory syncytial virus 
4 Hendra virus 
5 Nipah virus 
6 Metapneumovirus 
7 Togaviridae 
8 Picornavirusus 
9 Nidovirales 
10 Orthocoronavirinae 
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نشانگان )سندرم( ، ویروس کرونا ۱HKUهای کرونا(، )از بتاویروس 43OCهای کرونا(، )از آلفاویروس 63NLو  E22۹انسان هستند: 

 یویروس کرونا یک، تازگی . به2کوو(-)سارس حاد تنفسیزجر  (سندرمنشانگان )و ویروس کرونا  ۱کوو(-)مرس ایتنفسی خاورمیانه

ت که ردند، جدا شده اسببه دالیل ناشناخته رنج می)پنومونی( ووهان که از سینه پهلو  بیماران در تحتانی تنفسی دستگاه از جدید

( آن را ICTVا )هندی ویروسبالمللی طبقه( و کمیته بینnCoV-20۱۹آن را ویروس کرونای جدید ) سازمان جهانی بهداشت

 .انسان به انسان را دارداز انتقال قابلیت  روسیو نیشد که ا ذاری کرده است. پس از آن ثابتگنام 2-کوو-سارس

 یکینتژ یتوالدر تحلیل همسانی . کشف شده کرونا شباهت زیادی داشت روسیشش وویروس کرونای جدید به ژنوم  یتوال

-بتادر گروه اکنون  ویروس کرونای جدید نیدارد. اکوو -سارس با یادیز یهاشباهت روسیواین ویروس مشخص شد که این 

 .شده است یبندکروناویروس دسته

 حامل ویروس کرونا هستند؟ وحشی حیوانات کدام .6

 ها،خفاش. اشندبمیواگیر  هایبیماری برخیناقل  بالقوه به طور و بوده زابیماری عوامل حامل وحشی حیوانات از بسیاری

 ریوی یسینه پهلو شیوع. نداشده شناخته های کروناویروس میزبان غیره و وحشی بامبو، شترهای هایموش ا،ه، گورکن3گربه زباد

 زمستان در دو هر: دارد 2003 سال در گوانگدونگ در سارس شیوع های زیادی بهشباهت ووهان ویروس کرونای جدید نوظهور در

 اختهناشن ویروس کرونای یک توسط دو هر شدند؛ ردیابی بازار فروش یک در تازه و زنده حیوانات با تماس با اولیه شدند؛ موارد آغاز

 .بودند شده ایجاد

 ٪85 )که این شباهت هاخفاش در موجود ویروس کرونا و جدید ویروس کرونای بین ژنومی هایتوالی شباهت به توجه با

 که ویروس کرونای سارس مانند؛ هستند جدید ویروس کرونای طبیعی میزبان هاخفاش که شودزده می حدس است(، تربیش یا

 ما برای هنوز که بوده انسان و هاخفاش واسطه بین میزبان ویروس کرونای جدید احتماالً اتفاق افتاد، 2003 سال در آن شیوع

 هشد فروخته گوشت خام مانند مصرف غذای یا و نظارت بدون وحشی حیوانات مصرف از هر شخص باید بنابراین،؛ است ناشناخته

 .کند خودداری جاده کنار فروشندگان توسط

 د؟نشومی منتقل انسان به حیوانات ازکرونا  هایویروس چگونه .7

کرونا  هایویروس طبیعی مخزن که شوندمی هایافتخفاش در کنند،می آلوده را انسان که های کروناییویروس از بسیاری

 از جهش از پس است ممکن انسان به خفاش از انتقال. هستندویروس کرونای جدید  اصلی میزبان زیاد احتمال به هاخفاش. است

 ویروس کرونا در و جدید ویروس کرونای بین همسانی %85 از ژنومی، بیش توالی تحلیل. شده باشد انجام واسط( های) میزبان طریق

. اندنشده تأیید هنوز که دارد وجود هاانسان و هاخفاش بین دیگر احتمالی واسطه میزبان چندین حال، این با. داد نشان را هاخفاش

 در که ییکرونا های. ویروسمتکی است هاقطرک و تماس مسیر: دو به عمدتاً انسان به از انسان انتقال یا انسان به از حیوانات انتقال

-20۱۹کوو و -کوو، مرس-، سارس۱HKUشامل  اند،شده شناخته انسان در ریوی یسینه پهلوبه عنوان ایجاد کننده  حال حاضر

nCoV .می باشند 

                                                           
1 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) 
2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) 

 .کنندیم یزندگ ییاستوا یهادر جنگل ژهیو به و قایو افر ایاز آس ییهازباد در بخش ایموجود به نام گربه زباد  نیا3 
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 است؟ چقدر مختلف هایمحیط در های کروناویروسوری آتاب .8

دما و رطوبت  مانده و در صورت وجود زنده مانده صاف سطوح روی ساعت چندین برای توانندمی هاویروس کلی طور به

 ۱32.8 دمای در پایدار گرمای. است حساس گرما و به پرتو فرابنفشروز زنده بمانند. ویروس کرونای جدید  نیمناسب قادرند چند

 و وفرمکلر، پراستیک اسید، کلر حاوی گندزداهای، درصد 75الکل ، اتر، دقیقه 30 مدت به درجه سانتی گراد( 56فارنهایت ) درجه

 معروف یزن گلوکونات کلرهگزیدین به چنینهم) کلرهگزیدین. کنند غیرفعال را ویروس مؤثر طور به توانندمی چربی هایحالل سایر

 مختلف محیطی دماهای ( درnCoV-20۱۹)ویروس کرونای جدید  بقای زمان. کندمی غیرفعال را ویروس مؤثری طور به نیز( است

 است: زیر شرح به

 زمان بقا دما های مختلفمحیط

 هوا
°C ۱5 ⁓ ۱0 4 ساعت 

°C 25 3 ⁓ 2 دقیقه 

 ساعت C 25 > 24° قطرات

 دقیقه C 56 30° مخاط بینی

 دقیقه C 75 ۱5° مایع

 دقیقه 5تر از کم C 30 ⁓ 20° هادست

 ساعت 8تر از کم C ۱5 ⁓ ۱0° یپشم ریغ منسوجات

 ساعت C ۱5 ⁓ ۱0 48° پشم

 ساعت C ۱5 ⁓ ۱0 24° استیل ضدزنگ

 دقیقه 5تر از کم در هر دمایی %75الکل 

 دقیقه 5تر از کم در هر دمایی ماده سفید کننده

 

 است؟ چقدر( nCoV-2019) 2019ویروس کرونای ایی )ویروالنس( زبیماری .9

 از برخی. شوندمعمولی می سرماخوردگی که باعث کرده آلوده را نوجوانان یا بزرگساالن معموالً شایع های کرونایویروس          

 از توانندمی و شوندمی منتقل هاقطرک توسط عمده طور به ها ویروس این. شوند بزرگساالن در اسهال بروز باعث توانندمی هاسویه

 برای نهفتگیدوره . تر استبیش بهار و زمستان در ویروس کرونا  عفونت شیوع. یابند گسترش دهانی نیز – مدفوعی مسیر طریق

 پادگنی یهاجهش تحت که است ییکرونا ویروس( nCoV-20۱۹ویروس کرونای جدید ). است روز 7 تا 3  معموالً های کروناویروس

باید یادآور . انجامدبه طول نمی روز ۱4 از بیش عموماً اما است کوتاه روز ۱ اندازه به ویروس دوره نهفتگی. گرفته است قرارنی( ژ)آنتی

 و ایجاد عفونت هم، ویروس از ناشی آسیب میزان گیریاندازه برای. دارند روز 24 تا نهفتگی دوره شده گزارش موارد از برخی که شد
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 آن ومیرمیزان مرگ اما باشد، کشنده تواندمی خطرناک بوده و بسیار. ویروس کرونای جدید شوند گرفته نظر در باید ومیرمرگ هم

 .است نشده مشخص حاضر حال در

 ؟یابد مصونیت (nCoV-2019) ویروس کرونای جدیدواند نسبت به تانسان می ایآ .10

به ویروس کرونای  عفونت از پس بیماران در شده تولید ایمنی محافظ یهاپادتن زمان مدت و سطح مورد در علمی اطالعات 

 از ر پستیا بیش هفته دو توانندمی ویروس برابر در( G ،IgG ایمونوگلوبولین) محافظ یهاپادتن کلی، طور به .است جدید بسیار کم

 جلوگیری بهبود از پس ویروس همان مجدد عفونت از و باشند داشته وجود هاسال تا هفته چند برای است ممکن و شوند تولید عفونت

ایجاد  یهاپادتن اند،یافته بهبود nCoV-20۱۹ عفونت از اخیراً افرادی که آیا که شود آزمایش تا شودمی تالش حاضر حال در. کنند

 .را دارند خون مصونیت در کننده

 چیست؟( سارس) حاد تنفسیزجر نشانگان )سندرم(  .11

 سارس اصلی عالئم. شودمی کوو ایجاد-توسط سارس که است بیماری نوعی( سارس) یتنفسحاد زجر نشانگان )سندرم(  

می بهبود پزشکی درمان بدون یا با سارس بیماران تربیش. است تنفسی عفونت عالئم سایر و عضالنی درد، سردرد، سرفه، تب شامل

، قلب کرونر عروق بیماری مانند) ایزمینه هایافراد دارای بیماری یا سال 40 باالی افراد. است %۱0 حدود آن ومیرمرگ میزان. یابند

 .هستند کشنده بیماری این به ابتال خطر معرض در تربیش( ریوی مزمن هایبیماری و آسم، دیابت

 چیست؟( مرس) اینشانگان )سندرم( تنفسی خاورمیانه .12

 عربستان جمله از خاورمیانه کشورهای در بار اولین. شودمی کوو ایجاد-توسط مرس اینشانگان )سندرم( تنفسی خاورمیانه 

 ۱حاد تنفسیزجر نشانگان  توانندمی اندشده آلوده کوو-مرس به که افرادی. بود شده گزارش غیره و عربی متحده امارات، سعودی

 مانند گوارش دستگاه عالئم و عضالت درد نفس، تنگی سرفه، تب و لرز، با همراه تب تظاهرات ترینشایع که حالی در کنند، جادیا

 مایتیح درمان و مصنوعیتنفس  به نیاز که است تنفسی نارسایی جمله از جدی معده است. موارد درد یا استفراغ تهوع، حالت اسهال،

ک )شو ناشی از عفونت کلیوی و شوک نارسایی بخصوص عضو نارسایی دچار در بیمارانی که. ( داردICU) ویژه یهامراقبت بخش در

 تا 20۱2 سپتامبر در مرس مورد اولین بروز زمان از. است %40 حدود در ومیرمرگ میزان. مرگ را به دنبال داشت بودند، (سپتیک

 شود.می محسوب عمومی سالمت برای جدی که تهدید است شده گزارش جهان سراسر در کشور 25 در مرس موارد، 20۱5 یمماه 

 است؟ شده گیرهمه بیماری این چرا چیست؟ویروس کرونای جدید  .13

-nCoVبه نام  WHO توسط که است( β جنس) یافته جهشویروس کرونای جدید  یک شده کشف تازه یویروس کرونا

 nCoV-20۱۹ نمونه اولین ژنومی توالی، 2020 سال ژانویه ۱0 در. ذاری شده استگنام 2-کوو-به نام سارس ICTV و توسط 20۱۹

 این ویروس کرونا را که پادگنی یهاجهش به توجه با. شد اعالم متعاقبا دیگر نمونه پنج از ویروسی ژنومی توالی و رسید پایان به

 برای انتقال مسیر یک از بیش، این بر عالوه. هستند جدید این سویه برابر در ایمنی فاقد عموم مردم است، کرده جدید انسان برای

 .شود گیرویروس کرونای جدید همه تا این شد باعث عوامل این. دارد وجود ویروس این

 

                                                           
1 Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) 
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                 ویروس کرونای جدید  انتقال بخش دوم:
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 (nCoV-2019انتقال ویروس کرونای جدید ) -بخش دوم

 ؟ستیچ CAP(۱(جامعه از اکتسابی )پنومونی(  سینه پهلو .14

 یدر نگاه که تنفسیای هحبابچه ایهشامل دیواره) بافت ریویی سینه پهلو به( CAP) جامعه ازاکتسابی  یسینه پهلو

دوران  ن درو یا در محیط بیمارستابیمارستان محیط که خارج از  عفونی عوامل ناشی ازاست(  ریه بینابینیکلی مربوط به بافت 

 .  ودشا اتفاق افتاده باشد، گفته میزعوامل بیماری نهفتگی

 جامعه چیست؟از اکتسابی  یسینه پهلو برای تشخیصی معیارهای .15

 :از عبارتند جامعه ازاکتسابی  یسینه پهلو برای تشخیصی معیارهای

 .اجتماع در شروع( ۱)

 .است زیر شرح به ریه یسینه پهلو بالینی تظاهرات( 2)

خلط س / نف ی/ تنگ نهی/ درد قفسه س فیبدون خلط خف ایبا ای تنفسی موجود، هبیماری تشدید یا ایجاد خلط، ایجاد سرفه جدید -

 .خونی

 تب -

 ریویمرطوب  ایهرال وجود یا/  ریوی ارتشاح -

 نوتروفیل هسته چپ سمت تغییر بدون یا با بر لیتر، ۹۱0×4 از ترکم یا بر لیتر ۹۱0×۱0 از ( باالترWBCسفید خون ) گلبولهای -

 (.نابالغ یهانوتروفیل از هاینشان)

 بدون یا با نیبینابی تغییرات یا سگمنتال/  لوبوالر ادغام، دار لکه نفوذ دهنده نشان که رادیوگرافی معاینه. تصویربرداری یهاویژگی( 3)

 .است پلورال

از سابی اکت یسینه پهلو بیماری تشخیص، کند پشتیبانی آن از تصویربرداری نتایج و باشد مثبت( 2)گزینه  در موجود موارد اگر

 .شود انجام تواندمی عفونی غیر هایبیماری رد از جامعه پس

 ؟وندشمیجامعه  از یاکتساب یسینه پهلو ا سبب ایجادزکدام عوامل بیماری .16

ها باکتری از ترکیبی هایاویروس ،هاباکتری شامل شوندمی تنفسی حاد هایبیماری باعث که زاییعوامل بیماری ترینشایع

 حاد گیری یا پاندمی یک بیماریهمه باعث توانندمیویروس کرونای جدید  مانند جدید زایعوامل بیماری. باشندمی هاویروس و

 از یکی هاناشی از استرپتوکوک یسینه پهلو. جامعه هستنداز اکتسابی  یسینه پهلو بیماری اصلی عامل هاباکتری. شوند تنفسی

 و اشرشیاکالی، کلبسیال، کالمیدیا ،مایکوپالسما شامل باکتریایی زایعوامل بیماری سایر. است باکتریایی یسینه پهلو ترینشایع

 .ستا شده گزارش نیز آئروژینوزا و آسینتوباکتر بامانیناشی از سودوموناس  یسینه پهلو. هستند اورئوس استافیلوکوکوس

                                                           
1 Community-acquired pneumonia (CAP) 
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 هایویروس و است ٪34.۹ تا ٪۱5 چین ( درCAPجامعه )از اکتسابی  یسینه پهلوبه  مبتال بزرگساالن برای ویروس تشخیص میزان

های ویروس شامل انسان ویروسی زایعوامل بیماری سایر. اول را در این میان داشتند رتبه هموفیلیوس آنفلوانزای جمله از آنفلوانزا

 از ٪7/65 تا ٪8/5. استویروس کرونا  و سینسیشال تنفسی هایویروس، ۱متاپنئو ویروس ،آدنو ویروس، رینو ویروس ،پارا آنفلوآنزا

 .اندغیرمعمول نیز آلوده شده زایعوامل بیماری هایاباکتری با ویروسی مثبت آزمایش نتایج دارای بیماران

 یابد؟می انتقال چگونه (CAPجامعه ) از اکتسابی یپهلوسینه  .17

 انتقال دارای پتانسیل شوند،می جامعهاز اکتسابی  یسینه پهلو ایجاد باعث که زاییبیماری عوامل تمام، تئوریکی لحاظ از

 از طریق تماس انتقال، هاقطرکاز طریق  انتقال مستعد شامل هایجمعیت به عفونت منبع از های انتقالراه. هستند انسان به از انسان

 .است از طریق هوا انتقال و

 شودمی باعث( چین در بهار جشنواره طی در توجه قابل مانند مهاجرت) جمعیت حرکت مانند اصلی عوامل، سرد هوای از جدا

 یا انبیمار توسط خارج شده هاقطرک طریق از عمده طور به بیماری این. در زمستان باالتر باشد های عفونی تنفسیاحتمال بیماری

 .شودمی منتقل عطسه یا سرفه هنگام ویروس حامالن

 چیست؟ جامعه ازاکتسابی  یسینه پهلو انتقال خطر عوامل .18

 نیز گریدی تنفسی هایعفونت و است آنفوالنزا مانند تنفسی هایویروس شیوع مستعد به منظور فصلی زمستان و پاییز

 دشوار فوقانی تنفسی هایعفونت سایر از ۱۹-اولیه کووید مرحله تشخیص شودمی باعث امر این. دهد در این فصول رخ است ممکن

 .باشد

گان و افرادی که در محیط بازدید کننده، هاآن یهاخانواده بیماران، جامعه شامل ازاکتسابی  یسینه پهلو در عفونت اصلی منابع

 .اشندبها در تماس هستید، میزندگی با آن

 است: همراه زیر عوامل جامعه بااز اکتسابی  یسینه پهلو انتشار و پیامدهای

 .دما و فصول خانه، داخل بهداشت رطوبت، محدود، فضاهای جمعیت در حد از بیش ازدحام، هوا یهاآالینده :محیطی شرایط( ۱)

و قابلیت دسترسی  بودن دسترس در: عفونت از پیشگیری اقدامات و بهداشتی یهامراقبت خدمات اثربخشی و دسترسی( 2)

(accessibility and availabilityبه واکسن ) کردن جداهای قابلیت و بهداشتی درمانی مراکز وها. 

 عفونت یا قبلی عفونت ای،تغذیه وضعیت بدن، ایمنی وضعیت انتقال، قابلیت کشیدن، سیگار یهاعادت سن،: میزبان عوامل( 3)

 .کلی سالمت و زابیماری عوامل سایر همزمان با

 (.تلقیح )میزان میکروبی ، جمعیتایی )ویروالنس(زبیماری عفونت، ،های انتقالراه: زاعوامل بیماری یهاویژگی( 4)

                                                           
1 Metapneumovirus 
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 جلوگیری کرد؟ جامعهاز اکتسابی  یسینه پهلوابتال به  از توانمی چگونه .19

 با را خود ندها و بینی باید تنفسی حاد هایبیماری به مبتال بیمار عطسه، یا سرفه هنگام در: کنید کنترل را عفونت منبع

 معرض در گرفتن قرار از بعد. دهد کاهش را هاقطرک انتقال تا بپوشاندها( ماسک یا کاغذی یهاحوله، دستمال)بازو یا سایر مواد 

 .بشویید را دائما و در طول روز هادست و دهید انجام فوراً را دست بهداشت تنفسی، ترشحات

 :است زیر شرح به شخصی احتیاطی اقدامات

 .کند کمک عفونت از جلوگیری به تواندمی دهان سالمت حفظ و مناسب تغذیه از اطمینان متعادل، رژیم یک حفظ( ۱)

 .کنید ورزش مرتباً سیستم ایمنی تقویت برای( 2)

 .خود را حفظ نمائید خوب روحیه و کنید محدود را الکل مصرف کرده، ترک را کشیدن سیگار( 3)

 .هوا بهتر جریان برای ایهسیستم از استفاده یا و طبیعی تهویه: مطمئن شوید داخلی از انجام تهویه( 4)

 .شوید واکسینه امکان صورت در( 5)

 است؟ (nCoV-2019) 2019مستعد ابتال به ویروس کرونای جدید  کسی چه .20

 تمصونی آن مقابل در زیرا هستند؛ مستعد عموم مردم بنابراین،؛ است شده پدیدار انسان گی درتازه بهویروس کرونای جدید 

 عرضم در گرفتن قرار میزان. را نیز آلوده کند یا سازش یافته با سیستم ایمنی طبیعی افراد تواندمی ویروس کرونای جدید. ندارند

 بیمار است ممکن باشید، ویروس زیادی مقدار معرض در اگر. نه یا یداشده آلوده ویروس این به شما که کندمی تعیین نیز ویروس

 زنان لمندان،سا جمله از دارند، ضعیفی ایمنی عملکرد که افرادی برای. باشد طبیعی شما بدن ایمنی سیستم عملکرد اگر حتی شوید،

اصلی  عامل. است شدیدتر آن عالئم و کندمی پیشرفت سریع نسبتاً بیماری این دارند، کلیه یا کبد عملکرد اختالل که افرادی یا باردار

سیستم  که گرفت نتیجه تواننمی سادگی به بنابراین،؛ آلوده شده است یا خیر، شانس مواجهه است ه تعیین کنیم شخصیکاین

 این با. است ترکم عفونت احتمال بنابراین و دارند تریکم مواجهه احتمال کودکان. دهدمی کاهش را فرد به ابتال خطر بهتر ایمنی

 .شوندمی آلوده زیاد احتمال ضعف سیستم ایمنی به یا مزمن هایبیماری افراد با سالخورده، افراد، مواجهه یکسان در حال،

 چیست؟ 19-گیرشناسی کوویدهمه خصوصیات .21

 (گیریهمه)گسترده  مرحله و ارتباطات در جامعه محلی، شیوع: است کرده تجربه را مرحله سه ۱۹-گیر کوویدهمه بیماری

 یعنی، بود روز 7.4 گیریهمه این شدن دو برابر زمان. بود روز 2.5دوره نهفتگی  متوسط گیری،همه اولیه مرحله در: انتقال پویایی 

 روز 5.7 (دیگر شخص به شخص از انتقال زمان میانگین) مداوم فاصله متوسط. یابندمی دو برابر افزایش روز 7.4 هر آلوده افراد تعداد

 .کندمی آلوده را نفر 3.8تا  2.2 متوسط طور به بیمار هر که معنی این به شد، زده تخمین 3.8 تا ۱ 2.2(R0) نمایه مولد پایه. بود

 بستری شروع تا زمان زمان از و روز 5.8 بیمارستان اولیه ویزیت تا شروع از فاصله متوسط خفیف، موارد برای: فاصله میانگین پایه

. بود روز 8 تشخیص تا شروع ابتدای از و روز 7 بیمارستان در بستری تا شروع از فاصله متوسط شدید، موارد در. بود روز ۱2.5 شدن

                                                           
1 basic regeneration index (R0) 
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 مرگ شروع تا مدت زمان زمان از و( روز ۹) بود ترطوالنی داری معنی طور به تشخیص تا شروع از فاصله متوسط ومیر،مرگ مورد در

 .روز بود ۹.5

 مربوط تربیش مرحله این موارد) محلی گسترش مرحله( ۱: گذاشت سر پشت را مرحله سه ۱۹-کووید گیریهمه: گسترش مراحل

 جوامع در ایخوشه انتقال و فردی بین ارتباطات) در جامعه گسترشمرحله ( 2 ؛(است دریایی غذاهای بازار معرض در گرفتن قرار به

 .(جهان حتی و چین کشور کل به جمعیت زیاد گردش با، سریع گسترش) گسترده مرحله( 3 ؛ها(خانواده و

 چیست؟ (nCoV-2019ویروس کرونای جدید ) های انتقالراه .22

 خطر اما افراد آلوده است؛ با تماس و تنفسی یهاقطرک طریق از اصلی انتقالراه  که است این بر اعتقاد حاضر حال در

 .است نشده تأیید هنوز مسیرها سایر و کودک به مادر انتقال طریق آئروسل، از انتقال. دارد وجود از طریق مدفوع انتقال

 شده ایجاد هاقطرک طریق از ویروس این. است مستقیم با تماس انتقال اصلی حالت، راه این: تنفسی هایقطرکاز طریق  انتقال -۱

 .شوند آلوده هاقطرک استنشاق از بعد است ممکن مستعد افراد ود وششخص بیمار منتقل می صحبت و عطسه، سرفه هنگام

 هایقطرک. شود منتقل آلوده فرد یک با غیرمستقیم یهاتماس طریق از تواندمی ویروس :مستقیم غیر از طریق تماس انتقال -2

حفره  مخاط به است ممکن آلوده دست از ویروس. شود لمس دست با است ممکن که گیردمی قرار جسم سطح روی ویروس حاوی

 .شود عفونت به منجر و منتقل فرد چشم و بینی، دهان

 .دهدمی نشان را دهانی-مدفوعی انتقال احتمال و است شده شناسایی شده، تأیید بیماران مدفوع در زنده جدید کروناویروس -3

مانده در این  زای باقیبیماریعوامل  دهند،می دست از را آبشان و شوندمی معلق هوا در هاقطرک وقتی :آئروسل انتقال از طریق -4

 باعث و کنند حرکت مسافت زیادی تا توانندمی هاآئروسل. دهندمی را تشکیلها( آئروسل مثال عنوان به) هاقطرک هسته هنگام،

ویروس کرونای  کهاین بر مبنی مدرکی هیچ. شودمی گفته از طریق آئروسل انتقال انتقال، حالت این به. شوند در مسافت دورتر انتقال

 .انتقال یابد، وجود ندارد آئروسل طریق تواند ازجدید می

ساعت پس  یس ،۱۹- دیمادر مبتال به کوو کینوزاد  یبرداشته شده از گلو یهابه دست آمده از نمونه جینتا :فرزند به مادر انتقال -5

 فرزند به مادر انتقال از طریق از نوزادی عفونت باعث است ممکن کرونای جدید ویروس که دهدمی نشان این مورداز تولد مثبت بود. 

 .است نیاز مسیر این تأیید برای تریبیش علمی شواهد و به تحقیقات اما شود،

 چیست؟ هاقطرکاز طریق  منظور از انتقال .23

 به) مشخصی فاصله در توانندمی هاقطرک. است میکرومتر 5 از تربزرگ قطر با آب حاوی ایذره قطره یک کلی، طور به

 هوا مدت در طوالنی خیلی توانندنمی هاآن ،هاقطرکزیاد  نسبتاً وزن و اندازه دلیل به. شوند سطوح مخاطی وارد( متر ۱ معمول طور

 :شوندتنفسی از مسیرهای زیر تولید می هایقطرک. بمانند معلق

 .کردن صحبت یا عطسه، سرفه( ۱)
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 سرفه کننده تحریک حرکات، تراشه داخل گذاریلوله، برونکوسکوپی یا ساکشن مانند تنفسی دستگاه تهاجمی هایروش طی در( 2)

 .غیره و ریوی قلبی احیاء و گاهتکیه یا بستر در موقعیت تغییر جمله از

 ،مامایکوپالس، ویروس رینو، آدنوویروس، سارس ویروس کرونا، آنفلوانزا شامل ویروس :هاقطرک توسط شده منتقل زایعوامل بیماری

 ( می باشند.nCoV-20۱۹) اخیرا ً ویروس کرونای جدید و (Neisseria) مننژوکوکوس و A گروه استرپتوکوک

 چیست؟ هوابرد منظور از انتقال .24

 یا ریز ، سوسپانسیونی از ذراتهاآئروسل. شودمی شناخته از طریق آئروسل انتقال عنوان به نیز از طریق هوا انتقال

 و شوندمی گرفته نظر در میکرومتر 5 از ترکم کلی طور به هاآن قطر. شوند منتقل هوا طریق از توانندمی که هستند اییهقطرک

 هوا در موجود زایعوامل بیماری. باشند آلوده طوالنی یهامسافت طی از پس توانندمی هاآن توسط شده حمل زایبیماری عوامل

 شوند:می بندیطبقه زیر شرح به هوا منتقله از طریق زایعوامل بیماری. شوند منتقل مستقیم تماس توانند از طریقمی

 .آسپرژیلوس، توبرکلوزیس مایکوباکتریوم :هوایی مسیر طریق از فقط( ۱)

 .زوستر -واریسال ویروس، سرخک ویروس: هوا طریق از عمده طور به اما مسیر، چندین طریق از( 2)

 ساکشن، تراشه برش/  تراشه یگذارلوله مانند) خاص سناریوهای در نیز فقط هوا طریق از اما مسیرها، سایر طریق از معموالً ( 3)

 ویروس کرونای جدید ،سارس ، ویروس کروناآبله ویروس: است انتقال قابل( آئروسل کننده دیتول اقدامات ریسا و ییباز هوا یمجار

(20۱۹-nCoV،) غیره و ویروس نورو و آنفلوانزا ویروس. 

 چیست؟ تماسی منظور از انتقال .25

ناقلین عوامل ) هاتیفوم قیطر از غیرمستقیم یا مستقیم تماس طریق از زابیماری عوامل انتقال به از طریق تماس انتقال

 .شودمی اطالق( اانجای بیزبیماری

 .شوندمی منتقل آلوده میزبان با پوستی تماس یا مخاط طریق از زا: عوامل بیماریمستقیم تماس (۱)

 (.ویروس عمده طور به)شوند می بدن وارد سالم غیر هایپوست یا مخاطی غشاهای طریق از خونی خون یا مایعات 

 هاویروسها، باکتری های ناشی ازعفونت برای زای مشخص )معموالًبیماری حاوی عوامل ترشحات با تماس از ناشی انتقال ،

 و ...(. هاانگل

 هایایجاد کننده بیماری زایعوامل بیماری. شوندمی منتقل افراد آلوده یا اشیاء طریق از زاعوامل بیماری مستقیم: غیر تماس( 2)

 .شوندمی منتقل مستقیم غیر تماس طریق از تربیش روده عفونی

 برابر در مقاوم اورئوس لوکوکوسیاستاف) MRSA: ویروس مستقیم غیر تماس طریق از منتقله مهم زایبیماری عوامل سایر( 3)

 .دیفیسیل کلستریدیوم(، نیسیونکوما به مقاوم انتروکوکوس) VRE(، نیلیس یمت/  بنزوکسازول
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 چیست؟ ماریبا ب کیافراد در مواجهه نزدمنظور از  .26

رونای کعفونت با ویروس  به مشکوک یا شده تأیید با بیمار که شودافرادی اطالق می به مواجهه نزدیک با بیمارافراد در 

 اشد:بمی زیر موارد شامل هستند و تماس در (nCoV-20۱۹) جدید

 .دارند بیمار با نزدیک تماس از دیگری اشکال یا و کنندمی کار کنند،می تحصیل کنند،می با هم زندگی که کسانی( ۱)

 مان،در تشخیص، هنگام در مؤثر محافظتی اقدامات از برخورداری بدون که دیگر افراد یا خانواده اعضای پزشکی، کارکنان بخش( 2)

 .اندداشته نزدیک ارتباط بیمار با معاینه، و پرستاری

 .در ارتباط هستند آلوده بیمار با بخش همان که در هاآن همراه افراد و بیماران سایر( 3)

 .ونقل یا آسانسور در ارتباط بوده اندبیمار در سیستم حمل با که کسانی( 4)

 .مان با او حضور داشته باشندزدر محل حضور بیمار هم ( کسانی که5)

 گیرند؟ شده قرار (ایزوله) جدا پزشکی نظارت تحت روز 14 مدت به ماریبا ب کیافراد در مواجهه نزد باید چرا .27

در این . است روز ۱4 (،nCoV-20۱۹) برای ویروس کرونای جدید شده مشاهده نهفتگی دوره ترینطوالنی حاضر حال در

 نهمسئوال عمل تنها یک نه این امر. است ضروری پیشگیرانه اقدامات سایر و افراد در مواجهه نزدیک با بیمار بر دقیق دوره نظارت

با توجه به . المللی نیز هم راستا استبین کنوانسیون با ؛ بلکهدیآ یبه حساب م یعموم یمنیحفاظت از سالمت و ابرای  اجتماعی

 هایروش ( وnCoV-20۱۹) ویروس کرونای جدید اخیر های کرونا، اطالعات مواردایجاد شده با سایر ویروسبیماری  نهفتگی دوره

 .گیرند قرار پزشکی معاینات تحت خانه در روز ۱4 مدت به باید افراد در مواجهه نزدیک با بیمارفعلی،  کنترل و پیشگیری
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 درمان و تشخیص، شناسایی بخش سوم:
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 درمان و تشخیص، شناسایی -بخش سوم

 چیست؟ 19-کووید بالینی تظاهرات .28

و فقط عالئم  باشند نداشته تب است در مراحل اولیه ممکن بیماران از برخی اما همراه است، تب با عمدتاً ۱۹-کووید شروع 

همراه  غیره و اسهال ضعیف، تنفس خستگی، خشک خفیف، سرفه با همراه تواندمی تنفسی داشته باشند که عالئم و لرز با همراه

 شدید، اردمو در. شوند نفس تنگی دچار تدریج به بیماران است ممکن .است نادر دیگر عالئم و هر چند که آبریزش بینی، خلط. باشد

 تابولیکم اسیدوز سپتیک، شوک تنفسی، حاد نشانگان )سندرم( زجر ایجاد باعث کند و پیشرفت سرعت به تواندمی بیماری این

 اکثر .را نشان داده اند تب بدون و خفیف برخی بیماران عالئم .شود روزه چند تنها یک بازه در انعقادی اختالالت و ناپذیر برگشت

 .کندهای بحرانی بیماری و گاهی اوقات مرگ ظهور میحالت بیماران از کمی در تعداد کهحالی پیش آگهی خوبی دارند، در بیماران

 دانید؟می چه 19-تشخیصی کوویدای آزمایشگاهی هتستدر مورد  .29

-rRT) واقعی زمان در معکوس رونویسی پلیمراز ایزنجیره واکنش با توانمی ( راnCoV-20۱۹ویروس کرونای جدید )

PCR )الواژ مایع مانند تحتانی تنفسی یهادستگاه از باید گیرند قرار آزمایش مورد باید که ییهانمونه مورد، هر برای. کرد شناسایی 

 ۱4 از هم بعد و عالئم شروع هم در باید سرم یهانمونه چنین،هم. باشدای تنفسی های تحتانی راههاز بخش خلط و آلوئوالر/  برونش

 .شوند آوریجمع روز

. یابدمی کاهشها لنفوسیت تعداد اما ماند،می باقی پایین یا طبیعی خون سفید هایگلبول تعداد بیماری، اولیه مراحل در

ای واکنشی هپروتئین بیماران تربیش باالست، در میوگلوبین و عضالنی یهاآنزیم کبدی، یهاآنزیم بیماران از حالی که در برخی در

 نرمال پروکلسیتونین سطح. رودمی باال( ESR) قرمز یهاگلبول رسوب میزان و (C-reactive protein) کپسولی به پلی ساکارید

 .رودمی باال شدید موارد در D-dimer و ماند می باقی

 هایی دارد؟چه ویژگی 19-کوویددر  قفسه سینه یهاعکس .30

 به تجمعی و تغییرات بافت بینابینی( متعدد کوچک opacity) ایهبا سفید شدگی سینه قفسه عکس اولیه، مراحل در 

 پیش ریویای هارتشاحو  (ground glass) نمای شیشه مات طرف به سپسو  شودمی شروع سینه قفسه خارجی سوم یک در ویژه

 «شدن سفید» به صورت حتی و consolidationsصورت به ال بسگمنتال و لو ایهسفید شدگی به طرف شدید، موارد در. رودمی

 .است نادر (ای جنبی ریههپرده آب آوردن) پلورال افیوژن. شودمی دیدهها ریه

 دهیم؟ تشخیص بالینی نظر از را 19-کووید موارد چگونه .31

 شوند:می گرفته نظر در مشکوک موارد دارند را زیر شرایط دو هر که افرادی

شیوع  مناطق در اقامت یا مسافرت سابقه بیماری دارای شروع زمان از هفته دو ظرف افرادی که یری شناسی:گسابقه همه( ۱) 

ی جوامع در تنفسی عالئم و تب دارای بیماران سایر یا یریگهمه مناطق بیماران بیماری با شروع از روز ۱4 طی در داشته یا یریگهمه

 .نداای در تماس بودهبا گزارش موارد بیماری یا شیوع خوشه
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 نفسیت عالئم و لرز فقط بلکه نباشند تب به مبتال بیماران از برخی است ممکن. است تب عالمت ترینشایع بالینی: یهاویژگی( 2)

 یهاگلبول تعداد، بیماری اولیه مراحل در. دهندمی نشان را ویروسی یسینه پهلو یهاویژگی سینه قفسه یهاعکس. داشته باشند

 .یابد کاهشها لنفوسیت تعداد است ممکن که حالی در است، معمول حد از ترپایین یا و معمول خون سفید

 کنیم؟ تأیید را 19-کووید موارد چگونه .32

 (nCoV-20۱۹) نوکلئیک ویروس کرونای جدید از اسید مثبت نتیجه شد، به بیماری شناخته فرد مشکوک یک که هنگامی

بسیار مشابه )همولوگ(  یا توالی (غیره و تحتانی تنفسی دستگاه ترشحات، گلو یهاسواب، خلطها )نمونه rRT-PCR آزمایش در

 تواند تشخیص بیماری را تائید کند.از ویروس جدا شده از یک بیمار میویروس کرونای جدید پس از توالی ژنی  مربوط به

 داد؟ تشخیص را 19-کووید شدید موارد توانمی چگونه .33

 حتی یا و عملکرد اختالل باعث بیماری، سریع ناپایدار داشته و پیشرفت حیاتی عالئم است که شامل بیمارانی شدید موارد

 .اندازد خطر به را بیماران جان است ممکن بیماری پیشرفت. شود ارگان در بدن دو از بیش نارسایی

 چیست؟ هاسینه پهلوسایر  با 19-کووید بین تفاوت .34

 خونی، یا خفیف خلط با همراه تنفسی، اصلی عالئم تشدید دار یاخلط سرفه، سرفه: از عبارتند شایع : عالئمباکتریایی یسینه پهلو( ۱) 

 .شودنمی تلقی واگیر بیماری این حالت یک کلی طور به. سینه قفسه درد بدون یا با

 تحول تحلیل اما های کرونا سارس و مرس در یک خانواده هستند،مانند ویروس کرونای جدید ویروس : اگرچهمرس / سارس( 2)

 ویروس کرونای جدید براین . است گروه زیر همین از مختلفی یهاشاخه به ویروس کرونای جدید متعلق که دهدمی نشان ژنتیکی

 از ناشی یسینه پهلو بین یهاشباهت به توجه با. مرس ویروس نه یک و است ویروس سارس یک نه ویروسی، ژنومی اساس توالی

 آزمایش جامان بنابراین،؛ است برانگیز چالش تصویربرداری نتایج و بالینی تظاهرات با هاآن تفاوت تشخیص و مرس/ سارس، ۱۹-کووید

 .است الزم rRT-PCR با روش ازعامل بیماری شناسایی

 روسمتاپنئومووی ویروس، آدنو ویروس، رینو آنفلوانزا، ویروس از ناشی یسینه پهلو: شامل هاویروس ناشی از سایر یسینه پهلو( 3)

 .های کرونا هستندویروس سایر و تنفسی سینسیشال ویروس انسانی،

 ا عمل کنند؟های مرکز کنترل بیماریهچگونه به توصیه افراد در تماس نزدیک .35

. نروید یرونبزیاد  نروید، کار سر نکنید، وحشت. بمانید خانه در و پیگیری کنید خود کنترلی را مرتب هایلطفا دستورالعمل 

 پیگیری دخو مربوطه پزشکان با مرتباً  و دهید گزارش مسئول به را نتایج ثبت شده و داده انجام را سالمتی خود وضعیت بررسی روزانه

 .کنید مراجعه تعیین شده درمانی-یبهداشت مراکز به تربیش درمان و ارزیابی برای داشته باشید، دیگر عالئم یا سرفه تب، اگر. کنید

 دهم؟ انجام باید کاری چه هستم 19-کووید به مبتال احتماالا  اگر .36

 از زشکیپ مراقبت که نیازمند به هنگامی. بروید محلی شده تعیین درمانی مرکز به سریعاً درمان و تشخیص ارزیابی، برای

 دهید، اطالع پزشک به را خود اخیر اقامت و سفر تاریخ باید هستید، (nCoV-20۱۹) احتمالی به ویروس کرونای جدید عفونت نظر

ی ویروس کرونا به بیماران مشکوک یا پهلوسینه  بیماران با تماس سابقه هرگونه و ایدبوده یریگهمه مناطق در اخیراً اگر خصوص به
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 جراحی هایماسک انجام ویزیت طول در باید که است ضروری نکته این به توجه حیوانات را گزارش دهید. و (nCoV-20۱۹) جدید

 .کنید محافظت دیگران و خودتان از تا پوشیده

 کنیم؟ انتخاب درمان برای را درمانی مرکز یک چگونه .37

 دبای بحرانی موارد. شود انجام محافظت و کردن جدا برای مناسب شرایط با بیمارستان در باید درمان و کردن (ایزولهجدا ) 

 .شوند ( بستریICU) ویژه یهامراقبت بخش در وقت اسرع در

 در هنگام نیاز به انتقال بیمار چه باید کرد؟ .38

 .وندش منتقل، هستند شده محافظت کارکنان دارای و شده عفونی ضد مرتباً  که مشخصی نقلیه وسایل در باید بیماران

 دارد؟ وجود 19-کووید علیه واکسنی یا دارو آیا .39

 مراقبت از عالئم تسکین برای معموالً بیماران. ندارد وجود ۱۹-علیه کووید خاصی ویروسی ضد درمان هیچ حاضر، حال در

 طیف با هادر ترکیب با ضد میکروب خصوص کنید به خودداری نامناسب یا مسئوالنه غیر درمان از. کنندمی استفاده حمایتی

 .بکشد طول مدت زمانی است ممکن جدید واکسن تولید. ندارد وجود جدید بیماری علیه بر واکسنی هیچ حاضر، حال در گسترده(.

 کنیم؟ درمان را 19-کووید چگونه .40

 الکترولیت و هوموستاز داخلی و تعادل خوب هیدراتاسیون فراهم کنید، حمایتی مراقبت دهید، قرار را تحت استراحت بیماران( ۱)

 .کنید کنترل نزدیک از را اکسیژن اشباع و حیاتی عالئم شود. برای بیماران حفظ

 آنزیم) بیوشیمیایی یهاشاخص ،(CRP) کپسولی ای واکنشی به پلی ساکاریدهپروتئین ادرار، و خون مرسوم آزمایش نتایج( 2)

 را ریانیش خون گازهای تحلیل لزوم صورت در. کنید کنترل را و عملکرد لخته شدن (غیره و کلیه عملکرد، میوکاردیال آنزیم، کبدی

 .بازبینی شود قفسه سینه ایکس اشعه تصاویر مرتب طور به و داده انجام

، بینیتر کاتای اکسیژن رسانی از طریق ه. این راهفراهم کنیدموقع  بهرا  مؤثر درمانی اکسیژن ،اکسیژن اشباع تغییراتبر اساس ( 3)

تهاجمی )تنفسی مصنوعی یا  وتهاجمی غیرهای از طریق بینی و نیز راه باال جریاناکسژن با  با رسانی اکسیژن، اکسیژن ماسک

 .ودش( را شامل میونتیالسیون

 .۱ندارد وجود مناسب کارآیی با ویروسی ضد داروی هیچ حاضر حال در: ویروسی ضد درمان( 4)

                                                           
که در درمان ) نیشود(، کلروک یاستفاده م دزی)که بصورت معمول در درمان ا ریتوناویر -ریناویالپ یداروها بیترک ای/  ییدرمان به تنها کی: مترجمان توضیح ۱ 

 یسمیاتروم یماری)که در درمان ب زومبیلیتوس عفونت ها کاربرد دارد(، ریپهلو و سا نهیکه در درمان س یکیوتیب ی) آنت نیسیترومایکاربرد دارد(، آز ایماالر

 یاست( برا ۱۹ -دیکوو هیپادتن بر عل ی)که حاو ۱۹-دیاز کوو افتهینقاهت  مارانیب ی)که در درمان آنفلوآنزا کاربرد دارد( و پالسما ریپراویکاربرد دارد(، فاو

 یدروکسیه یدارو، نیعالوه بر ا ثابت نشده است. ۱۹-دیدر درمان کوو کدامچیعارضه بودن ه یب ایو/ یوجود اثر بخش نیا با استفاده شده اند. ۱۹ -دیدرمان کوو

 یدر کاهش طول دوره ریویرمدس یاثر بخش کنیول خارج شده است. ۱۹ -دیاز فهرست درمان کوو رایاخ ،یاحتمال یو عوارض جانب ریثأبه علت عدم ت نیکلروک

 . است دهی( به اثبات رس۱۹ -دیکوو یماریاز ب یمرگ ناش زانیآن بر م یرگذاریثأروز )بدون ت ۱۱روز به  ۱5از  یماریب

گرم در روز بصورت  یلیم ۱0) دگزامتازون متیو ارزان ق یمیقد یداده شد که استفاده از دارو نشان« RECOVERY» با عنوان ینیبال ییکارآزما کیدر  رایاخ

 ژنیبه اکس ازیبا ن مارانیسوم و در ب کی زانی، به میتنفس دستگاه تحت درمان مارانیبدحال با کاهش مرگ ب مارانیبمدت ده روز( در ب یدیور ایو  یخوراک

 سوم همراه بوده است. کی زانی، به میدرمان
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 ثانویه یاییباکتر عفونت از شواهدی که هنگامی و کنید تقویت را باکتریولوژیکی نظارت: کنید اعمال را باکتری ضد دارویی درمان( 5)

 .کنید شروع را باکتریایی ضد درمان، دارد وجود

 درمان کنید.نشانگان )سندرم( مطابق با نوع  چینی: سنتی با طب درمان( 6)

 چیست؟ قرنطینه خارج کردن افراد از برای بالینی معیارهای .41

 .است کرده فروکش تب و است پایدار بیمار وضعیت( ۱)

 .دهدمی نشان را آن عالمت بدون و گیرچشم بهبودی ریه تصویربرداری( 2)

. روز طبیعی باشد 3 از بیش بدن دمای غذایی و رژیم کامل است. گفتار عادی و بدون وقفه، هوشیاری پایدار، تنفس بیمار دارای( 3)

 باشد منفی تنفسی ایزعامل بیماری نوکلئیک اسید برای متوالی دو آزمایش و است یافته بهبود توجهی قابل طور به تنفسی عالئم

 (.اهآزمایش بین روز فاصله یک حداقل)
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 شخصی اقدامات احتیاطی بخش چهارم:
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 شخصی اقدامات احتیاطی -بخش چهارم

 کرد؟ جلوگیری زمستان و بهار در تنفسی هایعفونت از توانمی چگونه .42

. کنید خشک تمیز حوله با را هادست حتما. بشویید جاری آب و میکروبی صابون ضد یا ساده صابون با مرتباً  را هادست

 .بشویید، (عطسه از بعد مثال عنوان به)از آلوده شدن با ترشحات مخاطی یا تنفسی  پس بالفاصله را هادست

 از و انیدبپوش غیره و حوله باید با دستمال یا عطسه/  سرفه هنگام را بینی و دهان. و تنفسی مناسب را انجام دهید بهداشتی اقدامات

 .کنید خودداری هادست کامل شستن از قبل دهان یا بینی، چشم کردن لمس

 و کنید رزشو منظم طور به و بخوابید کافی اندازه به باشید، داشته متعادل رژیم یک. کنید تقویت را کلی بدنتان ایمنی و سالمتی

 .کنید خودداری حد از بیش کار از چنینهم

 .جریان یابد تازه هوای تا کنید باز روز طول در مرتب طور به راها پنجره. کنید حفظ را مناسب تهویه و مناسب بهداشت

 .کنید خودداری تنفسی هایعفونت به مبتال افراد با تماس یا شلوغ هایمکان از

 پزشکی الزم را انجام دهید. هایمراقبت تنفسی، عالئم سایر یا بینی آبریزش عطسه، سرفه، تب، بروز صورت در

 شود؟می گیرجهان هاویروس از ناشی آنفوالنزای چرا .43

 سایلو با تماس طریق از افراد مشکوک به آلودگی یایا  تماس با افراد آلوده و تنفسی ایهقطرک طریق از عمدتاً آنفلوانزا

 B و A آنفلوانزا ویروس توسط عمدتا انسانی آنفوالنزای. حداکثر است زمستان و پاییز در آن بروز کلی، طور به. شودمی منتقل آلوده

، H1N1 مانند ییهاگروه زیر در را هاآن توانمی و گیرندمی قرار پادگنی یهاجهش تحت اغلب A آنفلوانزا هایویروس. شودمی ایجاد

H3N2 ،H5N1 و H7N9 یک به تبدیل راحتی به هاآن شوند،می ظاهر آنفلوانزا ویروس جدید یهازیرگروه وقتی. کرد بندیطبقه 

 .است هاآن برابر در مصونیت فاقد انسانی جمعیت زیرا شوند،می گیرهمه بیماری

 داشت؟ نگه ویروس کرونای جدید دور از را خود توانمی چگونه .44

 هایاستفاده ازماسک بنابراین شود،می تماس منتقل و هاقطرک از طریق عمده طور به (nCoV-20۱۹ویرو کرونای جدید )( ۱)

 .انجام شوند درستی به باید پزشکی جراحی

 .کنید هاستفاد ماسک یا دستمال یک از آن جای به بلکه نپوشانید؛ برهنه خود هایدست با را دهان و بینی سرفه، یا عطسه هنگام( 2)

مانع  تواندمی هادست شستن باشند، داشته وجود دست روی هاییویروس اگر حتی. بشویید را هادست مکرر و صحیح طور به( 3)

 .شود تنفسی مجاری به دهان یا بینی راه از هاورود ویروس

 منظم برنامه یک و کنید ورزش تربیش. کنید خودداری محصور و شلوغ هایمکان به رفتن از و کرده تقویت را ایمنی بدنتان( 4)

 .است آلودگی از جلوگیری راه ترینمهم سیستم ایمنی شما تقویت. باشید داشته خواب
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 از مانع تواندمی ماسک پوشیدن آلوده، فرد با تماس صورت در درست! وشیدپمی ماسک همیشهاطمینان حاصل کنید که ( 5)

 .۱شود ویروس حاملای هقطرک مستقیم استنشاق

 کند؟ کوچک جلوگیری های کرونایاز ورود چنین ویروس تواندمی ماسک پوشیدن آیا .45

از  مستقیم ویروس به جای جلوگیری انتقال« حامل»جلوگیری از  ماسک پوشیدن از هدف زیرا؛ هستند مؤثرها ماسک

 تمساف در از طریق آئروسل انتقال و کوتاه مسافت از نزدیک تماس شامل تنفسی هایویروس انتقال متداول ایهراه. ها ستویروس

 کماس پوشیدن. ناشی از بیماران هستند تنفسی ایهقطرک هستند، تماس در هاآن افراد با معموالً که اییهآئروسل. است طوالنی

 شود.می بدن به ویروس مستقیم ورود از مانع بنابراین و کند مسدود مؤثری طور به را تنفسی ایهقطرک تواندمی

اکثر  از ورود توانندیم متداول یجراح ی. ماسک هاستین یضرور N95 ای KN95 ماسک دنیکه پوش دیتوجه داشته باش

 کنند. یریجلوگ یتنفس یبه مجار روسیو یحاو ایهقطرک

 یی دارند؟هاها برای اهداف مختلف چه ویژگیماسک .46

می N95 / KN95 هایماسک. ایپنبه ای صورتهماسک و جراحی صورت ایهماسک، N95 / KN95ماسک  :اهماسک اصلی انواع

 توانندمی هاآن. کنند مسدود ها راویروس و کرده فیلتر را میکرومتر 0.3 مساوی یا تربزرگ آئرودینامیکی قطر با ذرات از ٪۹5 توانند

 .کنند کمک هوا از ناشی هایبیماری از جلوگیری به

 است آبگریز (non-wovenبی بافت )الیه  یک بیرونی الیه. هستند الیه 3 دارای صورت مصرف یکبار جراحی هایماسک

 میکرومتر 5 از تربزرگ قطر با ذرات ٪۹0 کردن مسدود برای فیلتر دارای میانی الیه. کندمی جلوگیری ماسک به هاقطرک ورود از که

 برای و هستند استریل پزشکی ایهفعالیت برای معموالً هاآن. کندمی جذب را رطوبت دهان و بینی با تماس در داخلی الیه بوده و

 .شوندمی استفاده هوا از ناشی هایبیماری از جلوگیری

 در نتیجه در و نشینندنمی روی صورت رب کامل هستند، برای تنفس راحت نیستند وسنگین  ایپنبه صورت هایماسک

 .است شده داده نشان 33و  32 صفحه جدول در متداول هایماسک یهاویژگی. نیستند مؤثر هاویروس برابر

 چیست؟ N95 و KN95 ماسک تنفسی بین تفاوت .47

های معمولی است. این ماسک طوری طراحی شده است که نسبت به ماسک نوعی از وسایل حفاظت تنفسی ماسک تنفسی

 کاربرد مبتنی بر ذرات» دهنده نشان «N». کند فیلتر را هوا در موجود ذرات مؤثر طور به بیشتر روی صورت تناسب داشته باشد و

 که است معنی این به «۹5». شود استفاده روغنی غیر معلق ذرات برابر در محافظت تواند برایمی N95 ماسک و است «روغنی غیر

می است، شده ثابت دقیق آزمایش با که طورهمان تنفسی، ماسک این که دهدمی نیست و نشان ٪۹5 از ترکم فیلتراسیون بازدهی

 .کند مسدود را( میکرومتر 0.3 اندازه) کوچک بسیار شده آزمایش ذرات از ٪۹5 راه ورود حداقل تواند

                                                           
 ایتال و مب مارانیو درمان ب نهیو معا دیبازد ایدر زمان مراقبت  زیکرد و ن تیرا رعا یکیزیکه نتوان فاصله ف یطی: استفاده از ماسک در شرامترجمان حیتوض۱ 

 ضرورت دارد. ۱۹ دیمشکوک به کوو
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ه ب حال، این با. است رتبیش جراحی و معمولی هایماسک از فیلتراسیون آن بازدهی شود، پوشیده صحیح طور به N95ماسک  اگر

 .نندکمسدود نمی را راه ورود عوامل عفونی صد در صد طور

 است حالی در است. (GB 2626-2006) چینی استاندارد ندی مشخص دربدارای رتبه هایماسک از یکی KN95 ماسک 

 دو این آزمایش هایروش و فنی الزامات. است( CFR 84 42) آمریکا استاندارد بندی مشخص درماسک دارای رتبه یک N95 که

 .را دارند ٪۹5 فیلتراسیون بازدهی مربوطه استانداردهای با دو هر و است یکسان اساساً بندیرتبه

 تعداد موارد استفاده فیلتراسیون بازدهی نوع استفاده انواع ماسک

N95  بدون دریچه(

 تنفس(

هم معروف هستند. یک نوع  N95سک تنفسی به ما

ه طور بواند تسیستم محافظتی تنفسی است که می

مؤثری ذرات موجود در هوا را فیلتر کرده و برای 

های عفونی تنفسی منتقله محافظت در برابر بیماری

 از طریق هوا مناسب هستند.

از ذرات بسیار  %۹5حداقل 

 0.3 کوچک )تقریبا

میکرومتر( را مسدود 

 نند.کمی

قابل استفاده مجدد بوده و یا 

وان برای مدت طوالنی تمی

زمانی که  استفاده کرد.

ماسک آسیب دید، آن را دور 

بیندازید، آن را پاره، خیس 

 یا کثیف کنید.

N95  با دریچه(

 تنفس(

بدون دریچه تنفس هستند.  N95های مانند ماسک

دریچه تنفس یک طراحی دقیق با چند زبانه است 

هد هوای تنفسی بدون ذرات وارد دکه اجازه می

ر هوا تماسک شود. این طراحی باعث عبور راحت

 هد.دشده و تجمع رطوبت و گرما را کاهش می

بدون  N95های مانند ماسک

دریچه تنفس هستند. 

از ذرات بسیار  %۹5حداقل 

 0.3 کوچک )تقریبا

میکرومتر( را مسدود 

 ند.کمی

بدون  N95های مانند ماسک

 دریچه تنفس هستند.

 ماسک جراحی

به عنوان یک سیستم محافظتی پایه برای 

یا پرسنل پزشکی است. این ماسک مانع متخصصین 

ها حاوی میکروبای هقطرکورود ذرات پاششی یا 

 ود.شبه داخل بدن شخص پوشنده می

فیلتراسیون  بازدهی

های جراحی یکسان ماسک

نیست. برخی از این 

ا ممکن است از هماسک

های جراحی یا ماسک

های محافظ پزشکی ماسک

ری داشته تعملکرد ضعیف

طور کلی، ذراتی باشند. به 

میکرومتر  5ر از تکه بزرگ

وانند فیلتر تهستند می

شوند. یک الیه خارجی دفع 

آب هستند که مانع از ورود 

 یکبار مصرف
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 تعداد موارد استفاده فیلتراسیون بازدهی نوع استفاده انواع ماسک

ود. الیه شمی ایهقطرک

 میانی، یک الیه فیلتر است.

های متداول ماسک

 پزشکی

های محافظتی یکبار مصرف برای فرایندهای ماسک

ای معمول هکلی، در محیطپزشکی هستند. به طور 

ا( غیر از هشوند تا ذرات )ماننده گرده گلاستفاده می

 ا را مسدود کنند.زهای بیماریمیکروارگانیسم

فیلتراسیون  بازدهیالزامات 

ها یذرات و باکتر یرا برا

 اید و نکنیبرآورده نم

نسبت به  یترکم بازدهی

و  یهای جراحماسک

 یهای محافظ پزشکماسک

 د.ندار

 یکبار مصرف

های صورت ماسک

 ایپارچه

تر مانند گرم نگه داشتن و انسداد ذرات بزرگ یبرا

 .وندشمیگرد و غبار استفاده 

تنها ذرات بزرگ )مانند دود 

و گردوغبار( را فیلتر 

 نند.کمی

قابل شستشو و قابل استفاده 

 مجدد

 کنیم؟ انتخاب یک ماسک چگونه .48

 :است زیر شرح به کندفردی که از آن استفاده می از محافظت برایها ماسک قابلیت

 .ایپارچه هایماسک < متداول پزشکی هایماسک <صورت  جراحی هایماسک < N95 های تنفسیماسک

 بدون دریچه ممکن N95 تنفسی هایماسک کهحالی در تنفسی. دریچه بدون یا با هستند، نوع دو N95 تنفسی هایماسک

 ستنده تنگی نفس دارای که هاییبیماری سایر یا قلبی هایبیماری تنفسی، مزمن هایبیماری به مبتالیان برای را تنفس است

 .کنند کمک گرمای داخلی ماسک کاهش به و کرده ترآسان را تنفس توانندمی دریچه دارای N95 تنفسی هایماسک کند، دشوارتر

 این با .هستند برخوردار استفاده کننده برای یکسانی محافظت قابلیت از تنفسی دریچه بدون یا با N95 تنفسی هایماسک

 ای که این ماسک را پوشیده، محافظتآلوده فرد یک نزدیکی در افراد از تواندنمی تنفسی دریچه با N95 تنفسی هایماسک حال،

به . شود جلوگیری ویروس انتشار از تا کنند استفاده تنفسی دریچه بدون N95 هایماسک از باید ویروس ناقلین بنابراین،؛ کنند

در طی  فرد استفاده کننده است ممکن زیرا شوند؛نمی پیشنهاد تنفسی دریچه با N95 هایماسک منظور حفظ اسریل بودن محیط،

 .کند ها را منتشرویروس یا اهبازدم باکتری

 ؟برداشت و کرد استفاده را پوشید، ماسک توانمی چگونه .49

 نیدک حاصل اطمینان. بشویید پوشیدن از قبل را خود یهادست ماسک، پایین و باال پشت، جلو، قسمت کردن مشخص از پس( ۱)

 تدر این حال شود. ایجاد بسته محیط یک تا روی صورت و دهان و بینی قرار گیرد و کامال پوشانده را شما دهان و بینی، ماسک که

مربوط به  یهاحلقه سپس. آن عبور نخواهد کرد اطراف یهاشکاف از اما کند،می عبورهای ماسک و از داخل الیه ماسک روی از هوا

 .دهید قرار گوش هر اطراف در را گوش



 کرونا یها  روسیاز و یریشگیپ یراهنما        34

 
 

 مطمئن باید آن، پوشیدن هنگام در. است باال در سفت خمیده نوار دارای نیز جراحی ماسک پشتی، و جلویی قسمت بر عالوه( 2)

 .به طور کامل خم شود تا قالب بینی را به خود بگیرد بینی اطراف و در است باال در سفت خمیده نوار که شوید

 از را هاحلقه دیگردست قسمت پائین کناری را فشار داده و با دست یک با . بشویید کامالً را هادست ماسک، درآوردن از قبل( 3)

 از ماسک محدود مجدد استفاده نشود آلوده پشتی قسمت اگرماسک را از قسمت بیرونی جمع کنید. . کنید جدا گوش هر اطراف

 .است مجاز

 کرد؟ مجدد استفاده به تعداد دفعات زیاد N95 تنفسی ماسک از توانمی آیا کرد؟ تعویض را ماسک باید بار چند .50

 :شوند تعویض مرتب طور به زیر موارد باید در و هستند محدود محافظتی خاصیت دارایها ماسک تمام

 .است دشوار شده با ماسک کشیدن نفس اگر -

 .است دیده آسیب ماسک که هنگامی -

 .باشد صورت خطوط با مطابق کامالً تواندنمی ماسک وقتی -

 شود. آلوده ی و ...تنفس یا یخونای هقطرک به ماسک وقتی -

اقدامات احتیاطی ی عفونی که نیاز به هابیماریاز بخش ایزوله مربوط به هر بیمار آلوده با  شدن خارج با یا تماس از پس -

 (.است شده آلوده ماسک) دارد

 مناسب مدت زمان درباره مشخصی دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت جمله از المللیبین یهاسازمان حاضر حال در

. است نشده معرفیها ماسک از استفاده زمان به مربوط یهادستورالعملنیز  در کشور چین اند. هنوزارائه نکرده N95 ماسک پوشیدن

 در استفاده روز 2 از پس فیلتراسیون توانایی که دهدمی نشان N95 هایماسک پوشیدن زمان و محافظتی قابلیت مورد در تحقیقات

 استفاده روز 3 از پس فیلتراسیون توانایی. است نکرده زیادی تغییر تنفسی ظاهریوری آتاب که حالی در ماندمی باقی باالتر یا ۹5٪

 ،N95 ماسک کمبود صورت در که کندمی توصیه متحده ایاالت یهابیماری از پیشگیری و کنترل مراکز. یابدمی کاهش ٪۹4.7 به

 وضوح مشاهده شود که ماسک به کهاین مگر شود، مجدد استفاده آن از استفاده شود و یا تردفعات بیش بطور N95 هایماسک از

 (.شدن پاره یا فرورفتگی مانند) است دیده آسیب یا کثیف

 حالت مه آلودگی محافظت کنیم؟ از را خود هنگام استفاده از ماسک، عینک یمتوانمی چگونه .51

 دشوی مطمئن عینک، شدن مه آلوده از جلوگیری . برایبشویید را خود دستان آن لمس از ماسک قبل پوشیدن هنگام در

در  ار کامال بسته محیط یک شما باشد و صورت با ماسک متناسب که شوید مطمئن است. شده پوشیده صحیح طور به ماسک که

 .کندمی عبور ماسک آن دقیقا از اطراف هایشکاف جای به هوا است و ایجاد کردهاطراف صورت شما 

 کنند؟ انتخاب را چه نوع ماسکی باید خاص افراد .52

ای هبرای دریافت توصیه باردار زنان شودمی پیشنهاد. باشد راحت هاآن برای که کنند انتخاب را یهایماسک باید باردار زنان( ۱)

 .کنند مشورت پزشکان با ماسک پوشیدن مورد تخصصی در
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 یراز بپرسند؛ را تخصصی یهادستورالعمل ماسک پوشیدن مورد در باید مزمن یهابیماری به مبتال بیماران و سالخورده افراد( 2)

 اسکم پوشیدن هنگام است ممکن ویری و قلبی یهابیماری به مبتال بیماران مثال، عنوان به. است متفاوت افراد این بدن شرایط

 .کند تشدید را هاآن یهابیماری است ممکن حتی و کنند ناراحتی احساس

شرکت تولیدو  مخصوص که بپوشند را یهایماسک کودکان شودمی توصیه بنابراین است، کوچک کودکان صورت کلی طور به( 3)

 .دنکنتولید ماسک می سال و سن کم افراد است که برایمعتبر  های

 دارد؟ اهمیت تنفسی یهابیماری از جلوگیری در هادستشستن  چرا .53

 مواد ،آب طریق از غیرمستقیم یا مستقیم لمس بر عالوه که هستند یهایویروس انتقال در کلیدی اصلی وسیله هادست

 شستشوی که دندهمی نشان مطالعات. شوندمی منتقل گوارش دستگاه تنفسی،ای هقطرک خونی، یهافرآورده یا خون غذایی،

 .است تنفسی هایعفونت و اسهال از جلوگیری برای اقدامات ترینمؤثر از یکی دست مناسب

 ؟بشوییم درستی را به هادست چگونه .54

 .مالش دهید تنیده درهم انگشتان دیگر با دست کف به را دست کف و بمالید دست روی را صابون: ۱ مرحله

 کنید. عوض را دست کنید و یزتم را خود پشت انگشتان و داده قرار دیگر خود دست روی را دست کف یک: دوم مرحله

 .بشوییدرا  خود انگشتان بین: 3 مرحله

 .دهید انجام دیگر دست با را کار همین. دهید مالش خود دست کف داخل در را خود انگشتان پشت: 4 مرحله

 .دهید انجام دیگر شست انگشت با را کار همین و شسته دیگر دست از استفاده با را خود شست انگشت: 5 مرحله

 بمالید. دیگر دست کف روی را خود انگشتان نوک: ششم مرحله

 .دهید انجام دیگر دست با را کار همین .بشویید دیگر دست با آن چرخاندن هنگام را دست یک مچ: 7 مرحله

 .بشویید جاری آب زیر را خود دستان آخر در و ندهید انجام بار 5 از ترکم را مرحله هر فوق مراحل از یک هر در

 کدام موارد هستند؟ روزمره زندگی در دست بهداشت برای نکات مهم کلیدی .55

 

 هنگامی که با دستان خود سرفه یا عطسه خودتان را می پوشانید( ۱)

 بیمار از مراقبت از پس( 2)

 غذا تهیه از بعد و حین قبل،( 3)

 غذا از قبل( 4)

 توالت به رفتن از بعد( 5)
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 حیوانات به زدن دست از پس( 6)

 درب دستگیره و آسانسور یهادکمه لمس از بعد( 7)

 خانه بیرون به از بازگشت از بعد( 8)

 کرد؟ تمیز را هادست توانمی چگونه تمیز آب وجود عدم صورت در .56

 مقاوم لیاق یا اسید به نسبت های کروناویروس. کنید تمیز یالکل دست کننده عفونی ضد یک با را خود دستان یدتوانمی

 محصوالت بنابراین،؛ کند غیرفعال را ویروس تواندمی٪75 الکل. هستند حساسها کننده عفونی ضد و آلی هایحالل به اما نیستند

 جاری آب و صابون با هادست شستن برای جایگزینی عنوان به توانندمی( ٪۱00) مطلق غلظت با الکل حاوی کننده عفونی ضد

 .شوند استفاده

 ؟کندمی کمکی های کروناویروس برابر در صابون وتمیز  آب با دست شستشوی آیا .57

. ستا ویروس کرونا و ویروس رینو مانند ویروسی عفونت از جلوگیری برای مؤثر اقدامات از یکی دست مکرر شستشوی بله

 صابون شستشوی و ببرد بین از را پوست در موجود یهایسمارگانمیکرو و آلودگی یمؤثر طور به تواندمی صابون و آب با دست شستن

 ،هااریبیم از پیشگیری و کنترل مرکز مانند معتبری یهاسازمان بنابراین،؛ درا تسکین ده پوستالتهاب  تواندمی نیز جاری آب با

و آب جاری  صابون با را هادست شستن همگی، متحده ایاالت یهابیماری از پیشگیری و کنترل مراکز و سازمان جهانی بهداشت

 .کنندمی توصیه

 دهد؟ کاهش را( nCoV-2019) ویروس کرونای جدید عفونت خطر تواندمی ٪75 الکل آیا .58

کننده عفونی ضد، فرمالدئید، کلروفرم، ٪75 الکل ،است حساسها کننده عفونی ضد و آلی هایحالل به ویروس کرونا بله

 یهاتلفن و دست کردن پاک بنابراین،؛ کنند غیرفعال را ویروس توانندمی بنفش ماوراء اشعه و اسید پراستیک کلرین، حاوی یها

 .کند جلوگیری ۱۹-کووید به ابتال از تواندمی الکل با همراه

 کرد؟ مراقبت خانه در 19-کووید بیمار از توانمی چگونه .59

 .کنید حفظ را متر یک حداقل فاصله و کرده جدا خانواده اعضای بقیه از را بیمار( ۱)

 .بیندازید دور را ماسک آن از استفاده بار هر از بعد بپوشید و ماسک بیمار از مراقبت هنگام( 2)

 .شود تهویه خوبی به باید بیمار اقامت فضای ،بشویید صابون با کامالً  را هادست بیمار با تماس از پس( 3)

 شوند؟ قرنطینه خانه در خفیف عالئم با مشکوک موارد است الزم آیا .60

 خفیفی عالئم که بیمارانی کندمی توصیه سازمان جهانی بهداشت پزشکی، منابع و کافی درمان توانایی عدم صورت در بله

 قلبی، یهابیماری ،ویری یهابیماری مانند) مزمن یهابیماری و( عالمت بدون درد گلو و عطسه، سرفه، پایین درجه تب) دارند

 .شوند قرنطینه خانه در( ایمنی یهابیماری یا ویکلی نارسایی

 :نکته
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 .باشد تماس در پزشکی متخصصان با کامل بهبودی زمان تا باید بیمار خانه، در قرنطینه طول در( ۱)

 .کنند کنترل بیمار وضعیت ارزیابی به منظور را عالئم باید پزشکی متخصصان( 2)

 نظارتی و پیشگیری یهادستورالعمل بهداشتی، یهامراقبت از و رعایت کنند را به خوبی بهداشت باید خانواده اعضای و بیماران( 3)

 .کنند استفاده

از خطرات  ینیبال قیدق یابیبه ارز ازی، نیافت کندررا د در منزل نهیقرنطاقدامات باید  ماریبه آیا کایندر مورد  یریگ میتصم !اطیاحت

 دارد.ای بهداشتی در منزل همرتبط با مراقبت یو سالمت یمنیا

 به عفونت انجام داد؟ افراد مشکوک برای را خانگی قرنطینه توانمی چگونه .61

 .فراهم کنید بیمار برایرا  مناسب تهویه باتک نفره  اتاق یک( ۱)

 دارای که کنید معرفی را فردی بیمار، از مراقبت برای است بهتر کنید. کنند را محدودمی مراقبتکه از بیمار  افرادی تعداد( 2)

 .شود اجتناب باید بازدیدها همه دید و از و باشد نداشته مزمن بیماری هیچ و بوده خوبی سالمت

 ستارپر مادران فاصله داشته باشند، بیمار از متر یک از بیش حداقل کنند. یا زندگی مختلف هایاتاق در باید بیمار خانواده اعضای( 3)

 .دهند ادامه خود نوزادان شیردهی به توانندمی

وید . مطمئن شبرسانید حداقل به را خانوادهدیگر  اعضای و بیمار بین مشترکجابجایی  مناطق و کنید محدود را بیمار جابجایی( 4)

 .شوندمی تهویه خوبی به...(  و حمام، آشپزخانه) مشترک مناطق ها،مرتب پنجره کردن باز باکه با 

 با اسکم تنظیم یا لمس از. کامل بپوشاند طور به را صورت باید ماسک بپوشید، ماسک: هستید بیمار اتاق هنگامی که در همان( 5)

 .یدبشوی را هادست ماسک برداشتن از پس کنید و شدن جایگزین آلوده هنگام بالفاصله را ماسک کنید، خودداری آلوده یهادست

 قبل ذا،غ تهیه از بعد و قبل را هادست ،بشویید بیمار محیط قرنطینه از خروج و ورود یا بیمار با مستقیم تماس از پس را هادست( 6)

 هاآن نیستند، کثیفبه صورت آشکار  هادست اگر. بشویید رسند،می نظر به کثیف هادست که هنگامی و توالت به رفتن از بعد غذا، از

 .بشویید صابون و آب با هستند کثیف به صورت آشکار هادست اگر. کنید تمیز دست کننده ضدعفونی با را

 اگر .شود استفاده هادست کردن خشک برای مصرف یکبار کاغذی دستمال از است بهتر صابون، و آب با هادست شستن از بعد( 7)

 .کنید تعویض را آن شدن حوله مرطوب هنگام و کرده پاک تمیز حوله با را هاآن نیست، دسترس در

 یا کنید هاستفاد دستمال نرم از عطسه یا سرفه هنگام ماسک، نحوه بپوشیدن) کنید را رعایتسیستم تنفسی  مناسب بهداشت( 8)

 و سرفه از بعد بالفاصله را هادست و پوشانده را خود دهان و درقسمت داخلی آرنج سرفه یا عطسه کنید، کنید بلند را خود آرنج

 (.بشویید عطسه

 به طور کامال صحیح استفاده از بعد را هاآن و کرده عفونی ضد شوند،می استفاده دهان و بینی پوشاندن برای که را وسایلی( ۹)

 (.آب و شوینده مواد یا صابون با دستمال شستشوی مانند) بشویید
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 دفوعم با مستقیم تماس از و کنید خودداری یتنفس یا و یدهان ترشحات خصوص به انسانی،ای هقطرک با مستقیم تماس از( ۱0)

 .کنید خودداری بیمار

 استفاده مصرف یکبار یهادستکش از ادرار، و مدفوع به زدن دست چنینهم و بیماران تنفسی دستگاه و دهان کردن تمیز هنگام( ۱۱)

 یندازید.دور ن حتیاطدون اها را بکنید، دستکش

 مام،ح حوله حوله دست، نوشیدنی، غذایی، مواد چنگال، و کارد مسواک، مانند بیمار آلوده وسایل یا بیمار با مستقیم تماس از( ۱2)

 .بیندازید دور را هاآن استفاده از بعد یابشویید شوینده مواد با را ظروف و کنید خودداری غیره و روتختی

 سفید بیشتر( )۹۹: ۱=  آب: کننده سفید) است شده رقیق کننده سفید حاوی که خانگی معمولی کننده عفونی ضد مواد از( ۱3)

 زهایمی مانند وندشلمس می غالباً  ی کهاشیای کردن عفونی ضد و کردن تمیز برای( سدیم هیپوکلریت ٪5 حاوی خانگی یهاکننده

 دض و تمیز را توالت و حمام سطوح روز در یکبار حداقل کنید. استفاده خواب اتاق سایر وسایل و تختخواب قاب تختخواب، کنار

 .کنید عفونی

 در را هاآن یا و کنید استفاده آب و معمولی شوینده مواد از غیره و، حوله دست حمام حوله روتختی، بیمار، لباس شستن برای( ۱4)

 الً کام را فوق موارد سپس وبشویید خانگی لباسشویی معمولی شوینده مواد با فارنهایت درجه ۱۹4-۱40 دمای با لباسشویی ماشین

 هایلباس خود، لباس و پوست با مستقیم تماس از جلوگیری برای. دهید قرار لباسشویی یهاکیسه در را آلوده یهامالفه. کنید خشک

 .ندهید تکان را آلوده

 محافظ لباس و یکبار مصرف دستکش انسانی، ترشحات به آلوده اشیاء سطوح و مالفه لباس، به زدن دست و کردن تمیز از قبل( ۱5)

 .بشویید هاآن برداشتن از بعد و دستکش پوشیدن از قبل را هادست بپوشید و( پالستیکی بند پیش مانند)

 تشخیص به نیازیافته است  بهبوده آیا بیمار کاین مورد در گیریتصمیم .بمانند خانه در کامل بهبودی زمان تا باید بیماران( ۱6)

 دو بین فاصله منفی حاصل شود؛ هر دو بار نتایج و شود انجام بار دو حداقل باید rRT-PCR سنجش) دارد آزمایشگاهییا  و بالینی

 (.باشد ساعت 24 باید حداقل متوالی سنجش

 دهیم؟ انجام باید کاری چه 19-کووید بیمار با نزدیک تماس درمورد .62

 مورد یک با است ممکن که( پزشکی متخصصان جمله از) اشخاص کلیه: مواجهه نزدیک با بیمارافراد در تدابیر الزم برای 

 شروع بیمار با تماس روز آخرین که این پایش ازبه طوری مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند، روز ۱4 باید باشند، تماس در مشکوک

ر طول دوره . دنیاز به کمک پزشک دارند اسهال، یا نفس تنگی سرفه، مانند تنفسی عالئم تب، ویژه به عالئم، بروز محض به شود ومی

 .باشنددر تماس  پزشکی متخصصانبا باید در مواجهه نزدیک با بیمار افراد مراقبت، 

دمات کجا باید به دنبال خ در صورت وجود عالئمکه  را از قبل مطلع کنند افراد در مواجهه نزدیک با بیماراین  دیبا یمتخصصان پزشک

چه و  وندششده  نییتع بیمارستانباید وارد یک کجا چه موقع و در ، چیست حمل و نقل بیشترین پشنهاد سیستم پزشکی باشند،

 :است زیر شرح به خاص یهادستورالعمل اقدامات کنترل عفونت را انجام دهند.

 .رودمی بیمارستان به عالئم فرد مشکوک با که بگویید هاآن به و دهید اطالع بیمارستان به قبل از( ۱)
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 .بپوشید جراحی ماسک بیمارستان به رفتن راه در( 2)

 نقلیه سیلهو یک از یا بگیرید تماس آمبوالنس یک با. کنید خودداری بیمارستان جهت رفتن به عمومی نقلیه وسایلاستفاده از از ( 3)

 .دارید باز نگه جاده در راها پنجره کنید سعی و کنید استفاده شخصی

 هنگام .بشویند را هادست مرتباً و باید بهداشت سیستم تنفسی را رعایت کنند همیشه بایدافراد در مواجهه نزدیک با بیمار ( 4)

 (.متر ۱ ر ازتبیش) دبگیرن فاصله افراد سایر از ،بیمارستانجاده یا  در نشستن یا ایستادن

 .بشویند طور کامل و صحیح به را خود دستان باید هاآن مراقبان و افراد در تماس نزدیک (5)

 معمولی خانگی کننده عفونی ضد مواد با باید بیمارستان به رفتن مسیر در بدن مایعات یا تنفسی ترشحات به آلوده سطح هر( 6)

 .شود عفونی ضد و تمیز رقیق کننده سفید حاوی

 کنیم؟ کنترل را یبیمارستان هایعفونت چگونه .63

 مراکز در عفونت کنترل و بهداشتی استانداردهای از جدی طور به باید انتقال خطرات کاهش برای پزشکی کارکنان

 مدیریت دست، بهداشت مناسب، حفاظت شخصی اقدامات انجام با باید هاآن .کنند پیروی پزشکی یهااز پروتکل و درمانی-بهداشتی

 .باشند داشته بیمارستان عفونت مورد در بهتری کنترل پسماند مدیریت و محیط گندزدایی ،اهبخش

 .غیره و پزشکی جراحی هایماسک کاری، یهاکاله محافظ، کار لباس پوشیدن :و تریاژ معاینه از قبل ایستگاه/  دفتر 

کاله ،یمحافظت هایلباسروزانه،  راندهایدر طول مشاوره و  تب و بخش ایزوله: )کلینیک( درمانگاهبخش بیماران سرپایی، اورژانس، 

 سالتک دستکش آلوده، مواد یا و ترشحات بدن، مایعات خون، با تماس هنگام .دیبپوش رهیو غ یپزشک یجراح هایماسک، یکار یها

 ذراتایجاد  باعث است ممکن کهخلط(  مکش و هوایی مجاری از مراقبت، تراشه گذاریلوله عمل جراحی )مانند انجام هنگام. بپوشید

 هایلباس، التکس یهادستکش، صورت یهاصفحه، N95 هایماسک از لزوم صورت در، شود بدن اتمایعپاشش  یا هوا در معلق

حالت  در مارانبی برای باید ویزیت کنترل و سیستم. کنید استفادهای تنفسی هو ماسک محافظ هایلباس ،نفوذ غیرقابل ایزوالسیون

 حفاظت برای الزم اقدامات مربوطه مقررات طبق باید کننده ویزیت پرسنل، بیمار ویزیت لزوم صورت در. شودل انجام کام ایزوالسیون

 .دهند انجام را شخصی

 کنند؟ استفاده محافظ هایلباس از مشاوره باید در تب)کلینیک( درمانگاه پزشکی کادر چرا .64

ید آ به عمل هاآناز  خوب حفاظت که شرایطی در تنها .هستند یریگهمه کنترل و پیشگیری نیروی تریناصلی پزشکی پرسنل( ۱)

 .کنند کمک بیماران به توانندمی

 و تشخیص مؤثر و موقعه ب را مشکوک موارد بتوانند که ایگونه به پزشکی کارکنان شغلی ایمنی و سالمتی از اطمینان منظور به( 2)

 نظارت با ایدب پزشکی کارکنانو حفاظت  ابدی شیافزا مارستانیکنترل عفونت در تمام سطوح ب و پیشگیری اقدامات باید دهند، نجات

 .شوند پشتیبانی تقویت و خدمات مراقبت ارائه و هاآن سالمت بر
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 است؟ نیاز مورد بهداشتی یهامراقبت مؤسسات برای شخصی حفاظت تجهیزات چه .65

 لباس) کار لباس، عینک، مصرف یکبار جراحی هایماسک، مصرف یکبار یهاکاله به مجهز باید درمانی-بهداشتیمراکز 

پزشکی  یا هودهای تنفسی محافظ عمومی وسایل و مصرف یکبار کفش روکش، مصرف یکبار التکس دستکش، محافظ لباس(، سفید

 .باشند غیره و مثبتبا فشار 

 شود؟می توصیه زندگی شیوه چه 19-کووید شیوع وجود با .66

 ییغذا میبر اساس رژ ،کنید مصرف آجیل و حبوبات شیر، مرغ، تخم گوشت، ماهی، جمله از باال پروتئین حاوی غذاهای روزانه( ۱)

 .نخورید وحشی حیوانات گوشت. دیداشته باشمواد غذایی  یروزانه، مصرف کاف

 .دهید افزایش روزانه غذایی رژیم اساس بر را آن مصرف و بخورید تازه سبزیجات و میوه روز هر( 2)

 .نوشیدن آب لیترمیلی ۱500 از ترکم روزانه( 3)

 غذایی رژیم بخورید، غذا نوع 20 از بیش روز باشید، هر داشتها و منابع مختلف هو متنوعی از انواع رنگ مختلف غذایی رژیم( 4)

 .بخورید را حیوانی و گیاهی غذاهای از متعادل

 .داشته باشید منظم غذایی رژیم براساسمواد مغذی  کافی مصرفاطمینان حاصل کنید که ( 5)

 ای مغذی تجاری داخلیهاز محلول تا دشومی توصیه مزمن یهابیماری به مبتال بیماران یا مسندارای سوء تغذیه، افراد  افراد به (6)

مصرف  (کیلوکالری 500)در روز  کیلوژول 2۱00 ازر تا نباید کمهاین مکمل ولی. کنند استفاده )غذاهایی برای اهداف خاص پزشکی(

 .شوند

 .نگیرید رژیم یا روزه، ۱۹-کووید یریگهمه حین در( 7)

 .مناسب داشته باشید خواب ساعت 7 حداقل و منظم استراحت روز هراطمینان حاصل کنید که ( 8)

 .نکنید شرکت گروهی هایورزش کنید ولی در شروعرا  روز در ورزش ساعت ۱ حداقل با ورزشیبرنامه ( ۹)

 .شودمی توصیه اعماق دریا ایهماهی روغن و معدنی مواد ویتامین، مولتی مصرف، ۱۹-کووید یریگهمه طی در( ۱0)

 کرد؟ ورزش 19-کووید شیوع حین در توانمی چگونه .67

 .را ادامه دهید ورزش مرتباً و دهید افزایش تدریج به ورزش را شدت داشته باشید، جامع ورزش برنامه یک

اطمینان  تا دهید گسترش را خود تمرین انواع و دامنه و دهید ورزشهر بخش از بدن خود را  کنید، دنبال را ورزش جامع یهابرنامه

 .شود که آمادگی جسمانی شما باال است حاصل

 به، داد تطبیق اولیه شدت با شما بدن کهاین از بعد و کنید شروع کم شدت از را تمرینات. دهید افزایش تدریج به ورزش را شدت

 .بگیرید یاد آسان را یهاتکنیک و اولیه حرکات باالتر سطح هایانجام ورزش از قبل شودمی پیشنهاد .افزایش دهید را آن تدریج

 ورزش کردن تبدیل به عادت شود. که زمانی کنید تا ورزش مداوم طور به
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 دارد؟ شما بدن ایمنی سیستم در تأثیری الکل چه نوشیدن و سیگار استعمال .68

کمبود  و)وازوسپاسم(  اهگرفتگی رگ به منجر تواندمی که شودمی خون در نیکوتین غلظت افزایش باعث دخانیات استعمال

آسیب باعث  بدنداخلی  هایاندام و تنفسی دستگاه در اکسیژن کاهشمخصوصا . شودها ندامو ا ای بدنهزودگذر اکسیژن در بافت

 برساند آسیب مغزی هایسلول و کبد گوارش، دستگاه به تواندمیمشروبات الکلی  حد از بیش نوشیدن. ودشمی بدن ایمنیبه سیستم 

 .کنید محدود را الکل مصرف میزان و کرده ترک را سیگار شودمی توصیه. کند تضعیف را بدن ایمنی و

 کرد؟ جلوگیری خانه درویروس کرونای جدید  عفونت به ابتال از توانمی چگونه .69

 بدن ایمنی تقویت باعث منظم و کافی استراحت چنینهم و متوسط فعالیت دهید، افزایش را بهداشتی مسائل مورد در آگاهی( ۱)

 .شودمی

شستشو  ار هادست مرتباً. بپوشانید دستمال یک با را دهان و بینی عطسه، یا سرفه هنگام .کنید حفظ را خوتان شخصی بهداشت( 2)

 .کنید خودداری نشده شسته یهادست با خود دهان یا بینی، چشم لمس از و دهید

به بیرون  موقع به را هاآن و کرده را جدا خانگی یهازباله ،کنید تمیزمبلمان را  و کف ،را حفظ کنید هااتاق مناسب بهداشت( 3)

 .منتقل کنید

 .شود وارد تازه هوای تا کامل خانه را انجام دهید تهویه روز هر .کنید حفظ را مناسب خانه تهویه( 4)

 هبویروس کرونای جدید . را تمیز کنید مبلمانسطوح و زمین  ، کفرا انجام دهید گندزداییعملیات  مرتب طور بهگندزدایی:  (5)

گندزداهای  ،٪75 الکل دقیقه، 30 مدت به فارنهایت درجه ۱32.8 دمای با پایدار گرمای .است حساس گرما و فرابنفش پرتوهای

 .کنند غیرفعال را ویروس یمؤثر طور به توانندمی کلروفرم و هیدروژن پراکسید، کلر حاوی

 .کنید خودداری دارند...(  و عطسه، سرفه، تب مانند) تنفسی یهابیماری عالئم که افرادی با نزدیک تماس از( 6)

 .بپوشید ماسک شلوغ بروید باید مکانبه  حتما باید اگر کنید، خودداری محصور و شلوغ فضاهای به رفتن از( 7)

 .نیدنک استفاده وحشی حیوانات تازه از گوشت کنید، خودداری وحشی حیوانات و ماکیان با تماس نخورید و ازرا  وحشی حیوانات( 8)

 .یدکن را رعایت خانگی حیوانات بهداشت کنید. واکسینه را خود خانگی حیوانات دارید و نگه قرنطینه در را خانگی حیوانات( ۹)

که کامال جوشیده و  ییهامرغ تخم و شده پخته کامالً گوشت. کنید دنبال را ایمن غذایی تاعاد در مورد احتیاطی اقدامات( ۱0)

 .پخته شده است مصرف کنید

 .کنید مراجعه پزشک به فوراً غیره و سرفه، تب مانند عالئمی از مواردی در مواظب سالمت خود باشید!( ۱۱)
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 م؟یکن تهویه را ماناتاق چگونه .70

 مانند خانه داخل یهافعالیت و بودن محصور به توجه با ،باشندمی بسته سرد هوای در اوقات بیشتر منزل یهاپنجره و درها

 .شود وارد تازه هوای تا دنشو باز گاه به گاه باید هاپنجره بنابراین،؛ شود آلوده سریعاً هاداخل اتاق در تواندمی هوا آشپزی،

 داخل در محیطی شرایط با مطابق تهویه. ندارد وجود مناسب تهویه برای المللیبین صریح دستورالعمل هیچ حاضر، حال در

 تا ۱5مدت زمان  .شودمی توصیهخوب باشد،  ی بیرونه هواکزمانی عصر و ظهر از بعد، صبح تهویه. شودمی توصیه منزل از خارج و

با  مطابق دبای تهویه زمان و فرکانس ،باشد برخوردار پایین کیفیت از بیرون هوای که شرایطی در. مناسب است تهویه برای دقیقه 30

 .یابد کاهش هوا میزان نامناسب بودن

 کرد؟ جلوگیری سفر طول در( nCoV-2019) کرونای جدید سویرو عفونت از توانمی چگونه .71

 .دبرداری داشتن با خودتاننگه  گرم برای را کافی هایلباس ترتیب همین به و اطمینان حاصل کنید خود مقصد هوای و آب از( ۱)

 .بنوشید کافی آب و بپوشید ماسک هواپیما، یا قطار اتوبوس، با مسافرت هنگام( 2)

 حفظ بدن ایمنی تا کنید ورزش و بخورید متعادل ی غذاییهارژیم باشید، داشته سفر طول در استراحت برای منظم برنامه یک( 3)

 .شود

 .استفاده کنید ماسک از هاییو در چنین محیط کنید خودداری شلوغ یهامکان در طوالنی ماندن از( 4)

 مثال ایبر. کنید استفاده آلودگی از جلوگیری برای مصرف یکبار وسایل از عمومی اماکن به رفتن یا میهمان از پذیرایی هنگام( 5)

 هنگام را خود یهاحوله. کنید استفاده مصرف یکبار یهاآنلیو از. کنید تهیه خانه در میهمان داشتن هنگام را مصرف یکبار دمپایی

 .به همراه داشته باشید غیره و عمومی یهاحمام به رفتن

 .کنید خودداری ولگرد یهاسگ و هاگربه وحشی، حیوانات با تماس از( 6)

 .ببرد بین ازرا  غذایی مواد درهای موجود ویروس مؤثر طور به تواندمی باال حرارت درجه زیرا بخورید شده پخته کامالً گوشت( 7)

 .نکنید مسافرت بیمار هستید صورتی که در و دنبال کمک پزشکی باشید به فوراً بیماری، عالئم بروز صورت در( 8)

 کنند؟ جلوگیری 19-کووید از توانندمی یچین متداول گیاهان از یک کدام .72

 سنتی طب در «سمی و کشنده» یا «گیرهمه» بیماری عنوان به را آن توانمی، ۱۹-کووید بالینی خصوصیات براساس

 تأثیر طحال و ریه بر عمده طور به است که «انسداد و ایست ،سمیت رطوبت،» آن زاییبیماری اصلی عوامل. کرد بندیطبقه چینی

 حاضر الح در که پزشکانی بالینی تجربیات از استفاده با. ی دیگر آسیب برساندهاارگانشود و به  خون وارد است ممکن و گذاردمی

 ۱(TCMطب سنتی چینی ) خاص گیاهی یهافرمول ایمنطقه و ملی بهداشتی اداری مقامات دو هر کنند،می معالجه را ۱۹-کووید

 :از عبارتند TCM ترکیبات ترینرایج. اندکرده پیشنهاد درمان برای را

                                                           
1 Traditional Chinese medicine 
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rhizoma phragmitis (lu gen), rhizome imperatae (bai mao gen), radix angelicae dahuricae (bai zhi), rhizoma 

atractylodis macrocephalae (bai zhu), rhizoma atractylodis (cang zhu), honeysuckle (jin yin hua), herba 

pogostemonis (huo xiang), radix et rhizoma rhodiolae crenulatae (hong jing tian), rhizoma dryopteridis 

crassirhizomatis (guan zhong), rhizome polygoni cuspidati (hu zhang), fructus tsaoko (cao guo), 

pericarpium citri reticulatae (chen pi), folium mori (sang ye), radix astragali praeparata (huang qi), radix 

ligustici brachylobi (fang feng), and herba eupatorii (pei lan). 

 چینی طب متخصص پزشکان نظر تحت باید فقط گیاهی هایفرمول که است ضروری نکته این به توجه، حال این البته با

سوزاندن  فضای داخلی منزل باتولید بخار در یا  (ban lan gen) ایساتیس ریشه مصرف که باشید داشته توجه چنینهم .شوند استفاده

 .۱ندنیستمؤثر ( nCoV-20۱۹) ویروس کرونای جدید عفونت از جلوگیری برای سرکه

 شد؟ آماده ذهنی نظر از 19-کووید شیوع هنگام در توانمی چگونه .73

 پیشگیری و خطرات مورد در محدود دانش بیماری، شیوع اوایل در. بنگرید ۱۹-کوویداز منظر علمی به و  تغییر دادهنگرش خود را ( ۱)

با  .شود تشدید شایعات با تواندمیاین موارد  که کند ایجاد مردم بین در وحشت و اضطراب احساس است ممکن ۱۹-کووید از

 اعتماد بیماری این پژوهشی علمی یهایافته به و باشید داشته نفس به اعتمادبیماری  کنترل و پیشگیری جهت ای مقتدرانه،هتالش

 .کنید دوری ترس از و کنید عمل احتیاط باتغییر داده، نگرش خود را . کنید

 افزایش وانند آرام بمانند.تمیناشناخته، تعداد کمی از مردم  یریگهمهیک  با مواجهه دراذعان دارید.  را خود ترس و اضطراب( 2)

 باعث و است یگیرپیش غیرقابل و دارد وجود جا همه در جدید ویروس که شودمیفرض  این به بیماری منجر شده تایید موارد تعداد

 احساساتی چنینبرای  حد از بیش سرزنش از و بپذیرید راموجود  وضعیت .است طبیعیشرایط  این شود.می ترس و اضطراب

 .کنید خودداری

 یک ،متنوع غذایی یهاگروه و سالم از متعادل رژیم یک کافی، خواب: نظامند و بهداشتی را در زندگی پیشه کنید سبک یک( 3)

 .متوسط ورزشی رژیم یک کند و پرت یریگهمه زشما را احواس  است ممکن که منظم کاری روال

 گپ کردن، صحبت خواندن، آواز ورزش، زدن، فریاد گریه، گاه، گاه خندیدن عصبانیت و حرص خوردن بیش از حد را رها کنید،( 4)

ما را ش یمؤثر طور به و کند منحرف را شما توجهو  کند کمک اضطراب و عصبانیت رهایی به تواندمیکردن  نقاشی یا نوشتن زدن،

 .کندمی کمک اضطراب کاهش به نیز خانه در موسیقی به دادن گوش یا تلویزیون تماشای. کند آرام

 تنش، مانند خود منفی احساسات کند کمک شما به تواندمی آرامش یهاتکنیک .بیایید خود کنار احساسات بااستراحت کنید و ( 5)

تکنیک اساسی اصول درک آمیز، موفقیت آرامش کلیددارد و  وجود آرامش برای زیادی یهاروش .کنید رهارا  اضطراب و افسردگی

 .است هاآنتمرین  وها 

 که درگرمی  انرژی ،تجسم با و کنیدخود را حفظ  عمیق و پایدار ،آرام تنفس، در طی کل فرایند .تجسم طریق آرامش از 

 .کنید احساسبدن شما جاری است را 

                                                           
 وجود ندارد.در این مورد شواهد علمی اطالعات علمی مبتنی بر کتاب بوده و  گان: این پیشنهادات توصیه نویسندمترجمان توضیح۱ 
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 یهامحرک و کرده کم را نور دارید، نگه آرام را محیط. کنید آرام هم سر پشت را پاها و تنه سر، بازوها، عضالنی: آرامش 

 ← حفظ انقباض ←عضالت انقباض ← تمرکز: شامل ساده ایمرحله پنج آرامش چرخه یک. برسانید حداقل به را حسی

 .است عضالت آرامش ← فشار کردن آزاد

 عصبانیت احساس که موقعیتی هر در تواندمی که است استراحت برای روش ترینساده این: عمیق تنفس طریق از آرامش 

 ببندید را خود چشمان کمی، بیاورید پایین طبیعی طور به را خود یهاشانه، بایستید راست: مراحل. شود استفاده کنیدمی

 .دیکنمی آرامش احساس دقیقه در طی چند معموالً. کنید بازدم آرامی به و بکشید نفس عمیق سپس و

، اختالل خواب، واکنشتی، اضطراب، ترس، عصبانهای بهبود نیافتهتنش یبرا :دیباشبرای خود  یاحرفهدر جستجوی یک مراقب ( 6)

مشکوک  ایشده  نهیقرنط ماریب کیکه  ی، هنگامگرید ادداشتی کی. در دیباش یدرمان پزشک ایبه دنبال مشاوره  رهیو غ یجسم یها

ظر را در ن یاختالالت روانپزشک یوقوع احتمال دیو کنترل با یریشگیدهد، متخصصان پیخود را نشان م دیشد یاحساسات و رفتارها

شامل: اضطراب،  یافراط یاحساسات و رفتارها نیبهداشت روان بفرستند. چنیا پرسنل و فرد مورد نظر را به مؤسسات  رندیبگ

 نهیقرنط ازآمیز یا فرار خشونت  امتناع ای دیامتناع شد یحت ایو  حیکنترل و ناصح رقابلیاعمال غ ای، گفتار یقراری، دلهره، بیافسردگ

 است. یخودکش دهیو ا
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 عمومی اماکن در احتیاطی اقدامات :پنجمبخش 
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 عمومی اماکن در احتیاطی اقدامات -بخش پنجم

 کرد؟ جلوگیری بازارهای کشاورزان در (nCoV-2019) به ویروس کرونای جدید آلودگی از توانمی چگونه .74

 .کنید جلوگیری تیمحافظاقدامات  بدون و وحشی حیوانات یا دام با تماس از( ۱)

 .بپوشید ماسک باشد، اجتنابتماس با دیگران غیر قابل  ی کهصورت در !کنید پرهیز زیاد یاهشلوغیحضور در  از( 2)

 وشاندهپبه طور کامل  دهان و بینیطوری استفاده کنید که  خود آرنج یا آستین یا یک دستمال نرم واز  عطسه یا سرفههنگام ( 3)

 «پزشکی اندزباله» یا «سطل زباله»و سپس داخل  دادهیک کیسه پالستیکی قرار  را باید بالفاصله در استفاده شده دستمال .شود

 نیضدعفو یک یا صابون و آب با را هادست عطسه، یا سرفه از بعد. شود جلوگیری ویروس انتشار ازقرار دهید تا دار برچسبار و ددرب

 .بشویید یالکل با پایه دست کننده

 ویزیت به نیاز بیانگر (مداوم تب ویژه بهتنفسی ) هایعفونت عالئم سایر و تب .بشویید خانه به بازگشت از پس بالفاصله را هادست( 4)

 .است بیمارستان در توسط پزشک فوری

 کرد؟ جلوگیری تئاترها و سینماها در (nCoV-2019) کرونای جدید ویروسبه  عفونت از توانمی چگونه .75

 مانند) دارند ضعیف تهویه و زیاد جمعیت که ییهامکان ویژه به عمومی اماکن حضور در از کنید سعی ،یریگهمه شیوع در طول

الی مدستاز عطسه باید  یا سرفه هنگام. استفاده کنید ماسک عمومی، اماکن به مراجعه به نیاز صورت در. کنید خودداری (سینماها

و سپس  ادهدیک کیسه پالستیکی قرار  را باید بالفاصله دراستفاده شده دستمال . ستفاده کنیدا ،پوشاندکه کامال دهان و بینی را می

 اماکن اپراتورهای. شود جلوگیری ویروس انتشار دار قرار دهید تا ازبرچسبار و ددرب «پزشکی اندزباله» یا «سطل زباله»داخل 

 .کنند حاصل اطمینان گندزدایی و منظم تهویه از روز هر و کردهنگهداری  را کامال بهداشتی داخلی محیط باید عمومی

 (nCoV-2019) جدید با ویروس کرونای عفونت از عمومی ونقلحمل وسایل با مسافرت هنگام در توانمی چگونه .76

 کرد؟ جلوگیری

 را شلوغ اهایفض در عفونت به ابتال خطر تا بپوشند ماسک باید هواپیما یا کشتی مترو، اتوبوس، مانند عمومی نقلیه وسایل مسافران

 اندالهزب» یا «سطل زباله»یک کیسه پالستیکی قرار داده و سپس داخل  دستمال استفاده شده را باید بالفاصله در. دنده کاهش

 .شود جلوگیری ویروس انتشار دار قرار دهید تا ازبرچسبار و ددرب «پزشکی

 کرد؟ جلوگیری کار محل در (nCoV-2019) با ویروس کرونای جدید عفونت از توانمی چگونه .77

 آن بمناس زمان در و کنید تف کاغذی دستمال یک درون یدتوانمی نکنید، عمومی تف اماکن در .شود تهویه خوبی به باید کار محل

 .عطسه باید از دستمالی که کامال دهان و بینی را می پوشاند، استفاده کنید یا در هنگام سرفه. بگذارید دار بستهدرب سطل در را

ار ددرب «یپزشک اندزباله» یا «سطل زباله»یک کیسه پالستیکی قرار داده و سپس داخل  دستمال استفاده شده را باید بالفاصله در

 بروز هنگام به وبشویید را هادست مرتباً فردی، بهداشت حفظ برای. شود جلوگیری ویروس انتشار دار قرار دهید تا ازو برچسب

 .کنید مختلف خودداری اجتماعات حضور در انواع از یریگهمه
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 کرد؟ جلوگیری آسانسور در (nCoV-2019) با ویروس کرونای جدید عفونت از توانمی چگونه .78

 جدید شد. موارد باعث ایجاد آسانسور وارد شدن به از پس آلوده بیماری در افراد شیوع ،2003 سال در سارس زمان شیوع در

 در (nCoV-20۱۹) ویروس کرونای جدید شیوع از جلوگیری برای. کندمی زیاد انتقال را خطر ،محدود فضای دلیل به آسانسور

 :شود انجام باید زیر اقدامات، آسانسور

 .دنشو گندزدایی حاوی کلر یهاگندزدا و یا ٪75 الکل بنفش یا ماوراء اشعه تابش با بار چندین روز هر باید آسانسور( ۱)

 .برسد حداقل به عطسه از طریق شدن آلوده خطرات آسانسور استفاده شود تا تنهایی از به ،مکانا صورت در( 2)

 با را خود بینی و دهان ندارید، ماسک کهحالی در کرد عطسه آسانسور در کسی اگر .بپوشید ماسک آسانسور به ورود از قبل( 3)

 .شود انجام بالفاصله باید شخصی نظافت و لباس تعویض مانند اقداماتی آسانسور زو بعد از خروج ا بپوشانید خود آستین

 کرد؟ جلوگیری مرطوب هایفروشگاه در (nCoV-2019) عفونت با ویرو کرونای جدید از توانمی چگونه .79

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

 .کنید گندزدایی را کار محل و تجهیزات روز در یکبار حداقل( 2)

 .کنیداستفاده  ماسک و دستکش، محافظ هایلباس از حیوانات، تازه محصوالت و حیوانات به زدن دست هنگام( 3)

 .بگذارید کار محل در و کرده تمیز را هاآن و به طور روزانه درآورید کار از بعد را محافظ هایلباس( 4)

 .دارید نگه دور خانواده را از اعضای غیره و کفش شسته نشده، کار هایلباس( 5)

 کرد؟ جلوگیری هابیمارستان در (nCoV-2019) کرونای جدید ویروسبه  عفونت از توانمی چگونه .80

 .بپوشید ماسک تنفسی، یهابخش یا سنجیتب هایدرمانگاه به مراجعه ویژه به ،بیمارستان به مراجعه حین در( ۱)

 .کنید خودداری( عطسه و سرفه تب، مانند) دارند تنفسی یهابیماری عالئم که افرادی با نزدیک تماس از( 2)

 .بپوشانید دستمال با را دهان و بینی عطسه، یا سرفه هنگام .کنید رعایت را فردی مناسب بهداشت( 3)

 .نیدک خودداری دهان یا بینی چشم، لمس از دست شستن بدون کنید، پاک با پایه الکلی گندزدا یا آب و صابون با را هادست( 4)

 .رار دهیدار قددرب «پزشکی اندزباله» یا «سطل زباله»یک کیسه پالستیکی قرار داده و سپس داخل  دررا دستمال استفاده شده ( 5)

 کرد؟ جلوگیریها دانشگاه وها دانشکده در (nCoV-2019) به ویروس کرونای جدید عفونت بروز از توانمی چگونه .81

 .کنید خودداری تجمعات از( ۱)

 گیریپیش زمینه در را دانشجویان و اعضای هیئت علمی کارمندان، باید ایمنی مدیریت یهانادپارتمسطح آگاهی را افزایش دهید. ( 2)

 .دهند آموزش شخصی محافظت درست و
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اطمینان  تنفسی هایعفونت عالئم سایر یا سرفه تب، عالئمبا  دانشجویانو  اساتید کارکنان، شناسایی وفوری  قرنطینه در مورد( 3)

 .کنید خودداری بیماری زمان درو مطالعه  از کار حاصل کنید.

 تأیید بیماری دارای یهاخانواده یا جوامع مناطق، از که کسانی به و دهند ارائه را سفر تاریخ جزئیات که بخواهید دانشجویان از( 4)

 .بیشتری کرد دقت باید اندبرگشته شده

 .انجام شود دانشجویانظهر در  از بعد و نوبت صبح در تنفسی هایعفونت عالئم سایر و سرفه تب، عالئم برای غربالگری( 5)

به میزان کافی  دستی هایکننده عفونی ضد و مصرف یکبار دستکش ،گندزداها مصرف، یکبار هایماسکاطمینان حاصل کنید تا ( 6)

 شود. تهیه

 ،هاغذاخوری ،هاخوابگاه ،هاکالس گندزدایی و تهویه نظافت، عمل باید ایمنی مدیریت دپارتمان ودانشگاه پردیس درمانگاه ( 7)

 .را نظارت و هدایت کنند عمومی مراکز سایر وها کتابخانه

 چنینهم و متوسطه و ابتدایی مدارس در (nCoV-2019) به ویروس کرونای جدید عفونت از توانمی چگونه .82

 کرد؟ جلوگیری اهمهدکودک

-20۱۹) ویروس کرونای جدید عفونت کنترل و پیشگیری برایپاسخگویی مدیریت  یهاسیستم و احتمالی یهابرنامهباید ( ۱)

nCoV)  شود واگذار افراد و اهبخش به هامسئولیت وایجاد شود. 

 معلمان و اعضای هیئت علمی کارکنان، به عفونت کنترل و پیشگیری برای باید ایمنی مدیریت بخش و دانشگاه پزشکی کادر( 2)

 توضیحات کامل دهند. ویروساین  از آگاهی و درک برای

 را عصر و صبح معاینات باشند، داشته نظر تحت را دانشجویان بهداشتی وضعیت باید و اعضای هیئت علمی پزشکی کارکنان( 3)

 عالئم اراید دانشجویان سریع قرنطینهاز . کنند بررسی تنفسی هایعفونت عالئم سایر و سرفه تب، نظر از را دانشجویان و دهند انجام

 .اطمینان حاصل کنیدمحلی  بهداشت ادارات و والدین به فوری رسانیاطالع و

د بای تجهیزات و عمومی اماکن روزانه گندزدایی داشته باشند، کافی تهویه باید اهاتاق دارید، نگه تمیز و خشک را دانشگاه محوطه( 4)

 .دیکن صابون یا کننده به ضدعفونی مجهز را دست شستشوی یهاسینک ،شودانجام 

وعده. دبنشینن یکدیگر از کافی فاصله با و کامال جداگانه باید دانشجویان درس یهاکالس در .دهید کاهش را گروهی یهافعالیت( 5)

 .یزی شودرتوالی برنامهم یدر دسته هاو به صورت پی در پی ها یدر ناهارخور ییغذا یها

 .بگیرید تماس والدین با دانشگاه از خارج یهافعالیتمورد  در دانشجویان اطالعات برای کسب( 6)

 جلوگیری یادگیری یهامکان در (nCoV-2019) ویروس کرونای جدید به دانشجویان عفونت از توانمی چگونه .83

 کرد؟

 و باید تمیز روزانه را کالس بنابراین، هستند ترشلوغ درس یهاکالس یادگیری، یهامکان سایر با مقایسه در :درس یهاکالس( ۱)

 گرم نگه اتاق تهویه هنگام کالس باید داخل افراد. کرد تهویه را کالس دقیقه 30-20 مدت به بار هر و بار 3 روز هر. کردگندزدایی 



 کرونا یها  روسیاز و یریشگیپ یراهنما        49

 
 

فریاد  از و بنوشید زیادی آب ،بشویید را هادست مرتباً  ،پوشیده ماسک کنید و همواره حفظ را مناسب اجتماعی فاصله. شوند داشته

 .کنید خودداری کالس در خوردنزدن و 

 داشته محافظ لباس باید کتابخانه کارکنان .است دانشجویان و معلمان عمومی یادگیری برای مهم مکان یک کتابخانه :هاکتابخانه( 2)

 شسته را ودخ دست کتاب، گرفتن از پس باید دانشجویان و معلمان. کنندگندزدایی  و تمیز، خشک، تهویه را کتابخانه روزانه و باشند

 .کنند خودداری با دست دهان یا بینی چشم، مالش از و بپوشند صورت ماسک باید هاآن. کنند عفونی ضد و

 و آزمایشگاه دستکش در آزمایشات انجام یا مطالعه باید هنگام. هستند مدرسه در مهمی عمومی مکانها آزمایشگاه :هاآزمایشگاه( 3)

 چنینمهو  دفع شوند درستی به باید آزمایشگاهی مصرفی مواد ،آزمایش اتمام از پس. شود پوشیده التکس مصرف یکبار هایماسک

 .شود انجام( 54 سوالطبق ) دست شستشوی مرحله 7. شوند استریل فورا باید ظروف و تجهیزات

 کنند؟ اجتناب (nCoV-2019) با ویروس کرونای جدید عفونت از خود زندگی فضای در ندتوانمی دانشجویان چگونه .84

کار،  شروع از قبلروز  هر. اطمینان حاصل کنید یگوشت محصوالتدقیق  بازرسی و غذایی مواد بهداشت و ایمنی از :غذاخوری( ۱)

 مطابق باید چنینهم هاآن. بشویند را ی خودهادست و بزنند ماسک بگیرند، حرارت بدن را درجه باید ناهارخوری کارکنان

 غذا چنگال و محل نگهداری کارد چنینهم و ناهارخوری و غذایی مواد تهیهمناطق . کنند تعویض راها ماسک مرتبا ،هادستورالعمل

 ابونصشیر آب،  به مجهز بایدبرای شستشوی دست  غذاخوری هاتوالت. شوند استریل زیاد گرمای و بنفش ماوراء نور با روز هر باید

 بخورند غذا متناوب صورت به معلمان و دانشجویان دهید، کاهش را غذاخوری بزرگ میزهای تعداد. باشند کننده عفونی ضد مواد و

 .ایجاد شود حد از بیش شلوغی از جلوگیری برای صف در موجود افراد بین مناسب فاصله و

. است مفید سالمتی برای که دهند انجام و فعالیت ورزشی متوسط ورزش شودمی توصیه دانشجویان و معلمان به :هاورزشگاه( 2)

 طور به دومی کهحالی در کند تضعیف را افراد ایمنی تواندمی اولی زیرا ،شودمین توصیه تماسی هایورزش یا زیاد شدت با ورزش

 .دهد منتقل را ویروس تواندمی بالقوه

رتبا م باید دانشجویان .شود منظم انجام گندزداییدر صورت امکان،  .داشته باشند تمیز و مناسب تهویه بایدها خوابگاه :هاخوابگاه( 3)

اشته د کافی و منظم خواب باید دانشجویان .بگیرند دوش وبشویید و ضیعوت را اهلباس ،شسته خوابگاه به ورود از بعد را هادست

 .باشند

 کرد؟ جلوگیری سالمندان از مراقبت مراکز در (nCoV-2019) به ویروس کرونای جدید عفونت از توانمی چگونه .85

پذیرش  و بستگاناقوام و  بازدید ،ساکنین باز فضای یهافعالیت و دهند انجام بسته مدیریتی باید سالخوردگان از مراقبت مراکز( ۱)

 .دنکن محدود را افراد جدید

 ده تماسش تایید بیماران با نزدیک بالفاصله افرادی را که از و کامال مطلع شده یریگهمه هنگام در ساکنان مسافرت تاریخچه از( 2)

 .دنکن قرنطینه را داشته اند

 شرایطبرای پاسخ به ساعته  24 کاری ایهشیفتو  کنند کنترل و پیشگیری را ۱۹-کووید چگونه که بدانند باید مدیریت کادر( 3)

 .برقرار کنند اضطراری
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 و کرده حاصل اطمینانا هدر این مکان دست کننده عفونی ضد و صورت ماسک مانند شخصی حفاظت تجهیزات کافی تهیه از( 4)

 .ددهن قرار ساکنان اختیار در را هاآن

 .تقویت کنند را روزانه گندزدایی و تهویه و زباله سریع دفع محیط، کامل کردن تمیز جمله از بهداشتی اقدامات( 5)

ی که دارای پتانسیل افراداطمینان حاصل کنید تا . شود بررسی روز هر ۱۹-کووید به مربوط عالئم و بدن ساکنین دمای( 6)

 .رسانی شودبهداشتی اطالع مقامات به سریعا و شده قرنطینه هستند فوراواگیر ی هابیماری

 .دنشوو عادات بهداشتی خوب تشویق  فردی بهداشتشده و افراد برای داشتن فراهم  عفونت از پیشگیری آموزش( 7)

 کرد؟ جلوگیری هاغذاخوری در( nCoV-2019) به ویروس کرونای جدید عفونت از توانمی چگونه .86

 درای غذایی خارج از اوج تشویق کنند. هانجام داده و به غذاخوری در زمان نحوه سرو غذا را به صورت ناپیوسته باید هاغذاخوری( ۱)

 ندوانتمیافراد  چنینهم. شود باید مدت زمان صرف غذا کوتاه و کرد اجتناب مکالمه یا نشستن رو به رو از باید، غذایی یهاوعده طول

. کنند استفاده غذا صرف برای شخصی یهاچنگال و کارد ازاستفاده کرده و )صرف غذا در خارج از غذاخوری( از روش بیرون بر غذا 

 .اید بر روی صورتتان داشته باشیددر انتظار صرف غذا نشسته که زمانی تا را ماسک .بشویید غذا از قبل را هادست باید

 ندمانکنند. عالوه بر وسایل حفاظتی معمول  تقویت خود کارکناناستفاده از وسایل حفاظت شخصی را برای  باید اهغذاخوری( 2)

 و باشند داشته مصرف یکبار دستکش و ماسک باید سالن در موجود یهاو پیشخدمتدر آشپزخانه آشپزها  همه کاله، وکار  لباس

 .کنند تعویض را هاآنمرتباً  باید

 سرفه ،(گرادسانتی درجه 37.3 از بیش) تب و افراد دارای عالئم باید دمای بدن کارکنان را اندازه بگیرند هارستوران ،صبح روز هر( 3)

یمار افراد ب با که را موادی و محیط ،درمان کنیدو  قرنطینه افراد با چنین عالئم رااطمینان حاصل کنید تا . کنند جدارا  خستگی و

که  اهیبیمار سایرمبتال به  یا دست با جراحتاسهال و افرادی  به مبتال کارگران. شود عفونی ضد بوده است باید کامال تماس در

 و باعث انتقال عفونت شوند، باید کار خود را ترک کنند. باشندممکن است با مواد غذایی در تماس 
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 واگیر هایبیماری مبانی بخش ششم:
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 واگیر یهابیماری مبانی -بخش ششم

 کدامند؟و قابل قرنطینه  گزارش قابل واگیر یهابیماری .87

 موقع به است الزم تشخیص صورت در که شودمی اطالق انتقال قابلهر یک از شرایط بهداشتی مختلف به قابل توجه واگیر  بیماری 

 مرجع به کمک در مهمی نقش بیماری اجباری گزارش ،هابیماری اینمورد  در. شوند گزارش محلی عمومی بهداشت مقامات به

 .داردجوامع  در بیماری شیوع کنترل و پیشگیری

 طاعون، مانند)دارند  باالیی ومیرمرگ میزان و بوده واگیر که بسیارود شاطالق می واگیر یهابیماری بهقابل قرنطینه واگیر  یهابیماری

 .(زرد تب و وبا

 تعل از فعلی درک اساس بر چین بهداشتی مقامات ،واگیر یهابیماری درمان و پیشگیری مورد در چین خلق جمهوری قانون مطابق

 بنادر، کنترل. اندکرده آغاز ۱۹-کووید بیماری برای را واگیر یهابیماری مدیریت آن، بالینی هایویژگی و یری شناسیگهمه بیماری،

 کاهش را وسایل و حیوانات ،هاانسان طریق این بیماری از انتقال تواندمیمرتبط با این نوع مدیریت  ونقلحمل هایسیستم و اهگمرک

 .دهد

 بربرابر هم  تأکید( 2، )یهاول پیشگیری( ۱: )است زیر شرح به واگیر یهابیماری از پیشگیری و کنترل زمینه در اهیچین اصول

 هایتالش و علمی شواهدبا تکیه بر ( 4) و واگیر یهابیماری مختلف انواع شده بندیطبقه مدیریت( 3) درمان،هم بر  و پیشگیری

 .مردم همگانی

 بندیطبقه Bگروه  واگیر بیماری یک عنوان به 19-، کوویداست شده انجام Aگروه  کنترل اقدامات کهحالی در چرا .88

 است؟ شده

 این با. نیست جدی( وبا و طاعون) Aگروه  واگیر یهابیماریسایر  اندازه بههنوز  ی جدیدویروس کروناناشی از  یسینه پهلو( ۱)

 و هآگاه بود باید همه و داشتهعمومی  سالمت برای توجهی قابل نسبی خطر است، شده کشف تازه بیماری یک این که جاآن از حال،

 .شوند محافظت خوبی به

ل و کنتر یریشگیدر پ یکارکنان بهداشتبه امر این ، ودشهمگانی می سریعها رسانی ، اطالعAگروه  یکنترل اقداماتبا استفاده از ( 2)

 کند.یم کمک یریگهمه نیپاسخ بهتر به ا یاطالعات برا نیدتریبه جد یابیمردم در دستبه  نیچنو هم یماریب

 چیست؟ «یقو اریمنتشر کننده بس»منظور از  .89

 آلوده ترراحت را نزدیک افراد تواندمی که ایگونه به پیدا کند، جهش سازگار شده وفرد  بدن شرایط با تواندمی آلوده فرد در ویروس

 .شودمی گفته «منتشر کننده بسیار قوی»، نندکحمل میرا  ویروس این که بیمارانی به. کند

 «قوی یاربس منتشر کننده» یک ممکن است به عنوان بیمار چنین، کند تجاوز نفر سه از بیمار یک شده توسط آلوده افراد تعداد اگر

منتشر کننده بسیار »به عنوان قطعا  بیمار این باشد، تربیش نفر ده از بیمار یک شده توسط آلوده افراد تعداد اگر. ه شودگرفت نظر در

شناخته شده  ۱«یروسیپادشاه عفونت و»یا  Du Wangدر چین به عنوان « منتشر کننده بسیار قوی» .ودشدر نظر گرفته می« قوی

                                                           
1 King of viral infection 
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 یدتریدمعموالً عالئم ش «قویبسیار منتشر کننده »شده با این آلوده  مارانیاست که ب نیا «یروسیپادشاه عفونت و»دوم  ی. معنااست

منتشر » کیتوسط  افتهیگسترش  روسیو ایی شدیدزبیماری. رندیبم مارانیباین از  یاریممکن است بس یدهند و حتیرا نشان م

 است. یروسیو یهاجهش لیبه دل ییزایماریعفونت و ب شیافزا جهینت «قویکننده بسیار 

 چیست؟ عالمت بدون عفونت .90

 در این افراد اغلب .باشد طبیعی تواندمی هاآن فیزیکی معاینات و هستند عالمت بدون مبتال افراد آن در که در این حالت عفونت

فراد در این ا. شودمین مشاهده طبیعی غیر عالئم یا بالینی عالئم ،است ازدیاد و تولید حال در بیمار بدن در زاعوامل بیماری وقتی

( nCoV-20۱۹ای بدون عالمت )مانند هنیست. افراد مبتال به عفونت تشخیص، بیماری قابل تخصصی یهاآزمایش بدون انجام

 را دارند.ا زعامل بیماریپتانسیل انتشار این 

 چیست؟ پزشکی تحت نظر قرنطینه .91

آلوده  افراد با نزدیک هایبرای افرادی که در تماس ،واگیر یهابیماری درمان و پیشگیری مورد در چین خلق جمهوری قانون مطابق

 اقدامات. گیرندب قرار دیگر پیشگیرانه اقدامات یا پزشکی نظارت تحت معاینه یهامکان در باید یا مشکوک به آلودگی ویروسی هستند،

 :است زیر موارد شاملافرادی که در تماس با این بیماران بودند  برای مدیریتی اصلی

 .پزشکی بررسی شوند معایناتبرای  روز چهارده تا هفت مدت به افراد بیمار یا مشکوک باید( ۱)

 .کنند خودداری باز فضای در ضروری غیر یهافعالیت از باید( 2)

 گیرد. قرار بررسی مورد بیماری از پیشگیری مراجع توسطا هآندر  ۱۹-کووید به مربوط عالئمهرگونه  و بدن دمای روز هر باید( 3)

 م؟یحمل کنرا  حال بدعفونی  مارانیچگونه ب .92

 یاورژانس محلبا  دی، باهستند (nCoV-20۱۹) ویروس کرونای جدید عفونت بابه  ی که به صورت قطعی مبتالمارانیبونقل حمل یبرا

از ماسک و لباس محافظ استفاده کند.  دیبا یمحافظت شخص یبرا ماری. همراه بگرفته شودتماس جهت هماهنگی با یک آمبوالنس 

نسبت به مناطق اطراف، هوا  یاستفاده شود. در فشار منف یفشار منف یهااز آمبوالنس دیدر هوا با روسیاز انتشار و یریجلوگ یبرا

نقل وملدرمان و ح نیدر ح یکادر پزشک نیعفونت متقابل در ب نیشود، بنابرا هیو تصف لتریانتشار ف تواند قبل ازیدر آمبوالنس م

 مارانیانتقال ب یبرا هینقل لهیوس نیتردر حال حاضر مطلوب یفشار منف یها، آمبوالنسیاز نظر فن نیبنابرا؛ رسدیبه حداقل م مارانیب

 .مبتال به عفونت هستند
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 منزلدر  یپزشک یابیارز یبرا یابیارزخود  کاربرگ: وستیپ

 های ارزیابیآیتم روز

 مشکل در تنفس درد قفسه سینه اسهال سرفه درد عضالنی خستگی حالت روحی دمای بدن

۱         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

۹         

۱0         

۱۱         

۱2         

۱3         

۱4         

         مجموع امتیاز

 

 :نکته

 ی، طبق کدگذار(یروححالت )به جز  یابیموارد ارزش ریسا ی. برادیشده را ثبت کن یریگاندازه یواقع یبدن، دما یدما یبرا لطفاً

 :دیده ازیامت 5تا  ۱، از ریز

 / دشوار است سخت اریبس =۱

 / دشوار است سخت =2

 / دشوار است سختنسبتاً  =3

 نسبتاً خوب / آسان= 4

 آسان اری/ بس یعاد =5

 یابیارز ایهآیتم هر نوع ای( ºC 37⁓36 بغل ریباالتر از حد معمول است )درجه حرارت ز ،نیبدن در هر روز مع یاگر دما لطفاً

 .دیبا پزشک خود مشورت کنگرفتند،  2 ای ۱ ، امتیازگرید
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 پیوست
. ایجاد کردداخل و خارج از کشور  دررا  ترسشد که در استان گوانگدونگ شروع شد و  سارس یرانیدچار و نی، چ2003در سال 

به انسان  Paguma larvata قیها منشأ گرفته و از طراز خفاشکوو( -سارس )سارس از یناش روسیاند که کروناوکرده دییمطالعات تأ

یوجود دارد که نشان م یدر حال گسترش است، مطالعاتویروس کرونای جدید  ی ناشی ازسینه پهلوجا که شود. از آنیمنتقل م

 .دهدیدر خفاش نشان م ویروس کرونا کیرا با  شباهت ٪85از  شیب (nCoV-20۱۹)ا زعامل بیماریاین دهد ژنوم 

 یکاف تیواقع نیا دییتأ یکنون براشواهد تاکنند، اما یرا چگونه منتقل م روسیو یوحش واناتیکه ح ستیهنوز مشخص ن اگرچه

 ند،ستین یوحش واناتیح یماریب نیا ۱«مقصر»است. در واقع  یوحش واناتیاز ح یاست که ناش یگرید یریگهمهیک  نیاست که ا

تکرار پی باعث  غذایی میرژ بد یها، بهداشت نامناسب و عادتیوحش واناتی، شکار حعتیبط بی دلیل یها هستند. نابودبلکه انسان

مجدد  یبرقرار یبرا عتیاست که طب یانتخاب واگیر یهایماریب وعیکه بروز و ش میباور دار نیبر ا یلیشده است. دل انگ نیا در پی

 .ها انجام داده استروابط خود با انسان

احترام  عتیکه به طب میخواهیهمه م ، ما ازنجای. در اردیقرار گ واگیر یهایماریبتحت تهدید  دینبا یجامعه بشرو توسعه  شرفتیپ

 نیمتعادل و هماهنگ ب یارابطه جادیو ا یماریسالم را اتخاذ کنند. ما در غلبه بر ب یزندگ یهاوهیبگذارند، به علم ارزش دهند و ش

 .میدار نانیاطم عتیانسان و طب

  

                                                           
1 culprit 
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ای امریکا همرکز کنترل و پیشگیری از بیماریاطالعات 

(CDC ) کروناویروس در مورد 
 www.cdc.gov/COVID19به طور مرتب در ( CDC) هایماریاز ب یریشگیمراکز کنترل و پ از ویروس کرونااطالعات مربوط به 

 نیاست که آخرورده شده آ اتیبا جزئ ویروس کرونامهم در مورد  یهاها و دستورالعملاز خالصه یامجموعه ریشود. در زیبه روز م

 :روز شد به 2020 هیفور 27 خیدر تار CDCبار توسط 

 (۱۹-دی)کوو 20۱۹کرونا  روسیو یماریب تیخالصه وضع -

 ابد؟ییچگونه انتشار م ۱۹-دیکوو -

 عالئم -

 پیشگیری و درمان -

 د؟یانجام ده دیبا ی( چه کار۱۹-دی)کوو 20۱۹کرونا  روسیو یماریدر صورت ابتال به ب -

 ۱۹-دیانگ  مربوط به کوو -

 ۱۹-دیمربوط به کوو قیبه اشتراک گذاشتن حقا -

 مبانی بیماری -

 پیشگیری  -

 اطالعات پزشکی -

 و زنان باردار و کودکان ۱۹-دیاطالعات در مورد کوو -

 ی( و باردار۱۹-دی)کوو 20۱۹کرونا  روسیو یماریمتداول: ب یهاها و پاسخپرسش -

 ۱۹-دیکوو یتحت بررس ایشده  دییتأ ۱۹-دیمادران مبتال به کوو یمادر برا ریبا ش هیدستورالعمل موقت در مورد تغذ -

 ( و کودکان۱۹-دی)کوو 20۱۹کرونا  روسیو یماریمتداول در مورد ب یهاها و پاسخپرسش -
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 (19-)کووید 2019 ویروس کروناخالصه وضعیت بیماری 
در  زیبه روز شده را ن یهادستورالعملبه روز،  اطالعاتعالوه بر  CDC نوظهور و به سرعت در حال تحول است و تیوضع کی نیا

 .دهدیدسترس قرار م

 2020 هیفور 27شده در  یبروزرسان

 مقدمه

CDC نیچ یبار در شهر ووهان، استان هوب نیاول یاست که برا دیجد روسیاز کروناو یناش یتنفس یماریب وعیدر حال پاسخ به ش 

و  «2-کوو-سارس» ویروساین شده است.  مشاهدهمتحده،  االتی، از جمله در ایالمللنیمنطقه ب 50کشف شد و هم اکنون در 

نیب تهی، کم2020سال  هیژانو 30. در نامیده شده است« ۱۹-کووید»به اختصار و  «20۱۹ویروس اونربیماری ک»ناشی از آن بیماری 

 ۱«یمللال نیب با اهمیت ای بهداشت عمومیهفوریت»را  یماریب نیا وعیش سازمان جهانی بهداشت یبهداشت یاضطرار قوانین یالملل

 یهاکمک به جامعه مراقبت یبرا (الکس م. آذر دوم)آقای  یبهداشت و خدمات انسان دبیر، 2020سال  هیژانو 3۱اعالم کرد. در 

 متحده اعالم کرد. االتیا، شرایط اورژانسی را برای بهداشت عمومی در ۱۹-کووید برایکشور  یبهداشت

 روسیمنبع و انتشار و

 از جمله شتر، گاو، گربه و خفاش واناتیمختلف ح یهااز گونه یاریهستند که در بسها ویروساز  یخانواده بزرگ کرونا هایویروس

-سارس، کوو-مرس مانند) انتقال یابند افراد نیتوانند افراد را آلوده کرده و سپس بیبه ندرت م یوانیحی های کروناویروس. اندعیشا

 .(2-کوو-و نوع جدید سارس کوو

. یرندگمی ءمنشا خفاش از هاویروس نیاست. هر سه ا ویروس کرونابتا کیکوو، -کوو و سارس-مرس مانند 2-کوو-سارس روسیو

 وسریو نیا دیجد نوع رنشانگر ظهواحتماالً و شده  مشاهده نیچدر است که در ابتدا  یبه موارد هیمتحده شب االتیا مارانیب یتوال

 .است واناتیاز مخزن ح

که نشان  ندداشتارتباط زنده  واناتیو ح ییایدر یبازار بزرگ غذاها کیبا  نیدر ووهان چ ۱۹-کووید مارانیاز ب یاری، بسابتدادر 

ر نشانگ نیو ا نداشتندقرار  واناتیدر معرض بازار حمبتال  مارانیاز ب زیادی، تعداد در ادامه. است انسانبه  وانیحاز  انتقال دهنده

 گزارش شده نیز مناطق ریمتحده و سا االتیاز جمله در ا نیدر خارج از چ انسانبه  از انسان انتقالاست.  انسانبه  از انسان انتقال

. عالوه شودی مشاهده مینیچوامع در ج انسان به انسانپایدار  انتقال در حال حاضرهد که دنشان می ینیمقامات چگزارشات است. 

کجا آلوده  ایکه چگونه  ستندیمطمئن ن آلودهافراد بیماری در جوامع وجود دارد اما گسترش آشکار دیگری برای  یهاروش، نیبر ا

 س است:در سایت زیر قابل دستر ظهوری جدید و نوهای کروناویروساطالعات مورد نیاز در مورد انتشار اند. شده

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html 

                                                           
1 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
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 متحده االتیدر ا تیوضع

بین  از انسان به انسان انتقال چنینهموارد شده به ایالت متحده مشاهده شده است. ر مسافران د ۱۹-بیماری کووید ی ازموارد

 فردیرا در  ۱۹-مواردی از بیماری کووید CDC، هیفور 25از ووهان گزارش شده است. در  همسافران بازگشتمخاطبین نزدیک این 

وامع در ج روسیو نی، اکرد. در حال حاضر دیی، تأشتندا ۱۹-مبتال به کووید ماریمواجهه با ب ایها سابقه مسافرت که بنا به گزارش

 ندارد. وعیمتحده ش االتیا

 

 (2020فوریه  27تأیید شده ) ۱۹-نقشه جهانی موارد کووید

 یماریشدت ب

 ۱۹-وویدکمربوط به  یکینیکل رید. تصونشویدر افراد م دیشد یماریهر دو باعث بکوو -کوو و سارس-مرسمشخص شده است که 

. اندبوده ریمتغ (شوندیکه منجر به مرگ م ییهابیماریاز جمله ) دیتا شد فیگزارش شده از خف یهابیماریکامالً درک نشده است. 

به سرعت در حال تحول است و اطالعات در  تیوضع کی نیدر حال انجام است. ا تربیشاطالعات  بکس یبرا یتربیش قاتیتحق

 شوند.یبه روز م یصورت دسترس

 ریسکارزیابی 

از  روسیو یهایژگیبه و هاآن وعیاست. خطر ش یمورد توجه بهداشت عموم شهیمردم هم نیدر ب دیجد یروسیو هایعفونت وعیش

 روسیو ریکنترل تأث یاقدامات موجود برا ریسا ای یاز آن و اقدامات پزشک یناش یماریافراد، شدت ب نیانتشار آن در بچگونگی جمله 

 دهشعوارضی را به دنبال دارد که گاهی منجر به مرگ  یماریب نیکه ا است تیواقعیک  نی. ادارد (یدرمان یداروها ایواکسن  مانند)

 وعی. با گسترش ششودشامل میرا  ریگهمه یماریبیک  اریعوامل دو مع نینگران کننده است. ا از انسان به انسان داریپا انتقالو 

 .شودیم ترکینزد (در سراسر جهان دیجد روسیو وعیش) سوم اری، جهان به سمت برآورده شدن معکشورها تربیشدر  بیماری

وابسته به  یفرد ریسک اما ؛است ادیز اریمتحده بس االتیا یو برا ی، در سطح جهان۱۹-کووید از یناش یبالقوه بهداشت عموم دیتهد

 .است مواجهه با ویروس

 کم در نظر  ۱۹-کووید از یآن ی، خطر سالمترندیقرار بگ روسیو نیاست در معرض ا دیکه بع کایعموم مردم آمر یبرا

 .شودیگرفته م
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 و  نندکمی مراقبت ۱۹-کووید مبتال به مارانیکه از ب یبهداشت یهاکارکنان مراقبت )مانند، افراد خاص یفعل طیشرا در

 CDC. دهندیم شیخطر ابتال به عفونت را افزا( ۱۹-کووید افراد مبتال به افراد در مواجهه نزدیک با بیمار ریسا

 ارائه داده، قرار دارند ۱۹-کووید بالقوهکه در معرض خطر  یافراد تیریو مد سکیر یابیکمک به ارز یبرا ییهادستورالعمل

 .است

 ،حالت نیر ارا مشخص خواهد کرد. د روسیویر شدن این گاحتمال همه ،یجهان طینکته مهم است که شرا نی، توجه به احال نیا با

 متفاوت خواهد بود. سکیر یابیارز

 ؟افتد یم یچه اتفاق

احتمال وجود دارد که  نی. ا(متحده االتیدر ا تربیشاز جمله موارد )د شد نخواه ییشناسا ندهیآ یدر روزها تربیش موارداحتماالً 

تعداد معنی نیاز همزمان متحده به  االتیدر ا ۱۹-کووید. انتقال گسترده ابدیادامه  زیمتحده ن االتیدر اانتقال از انسان به انسان 

اجتماعات  یبرا هامکان ریکودک، اماکن محل کار و سا ی. مدارس، مراکز نگهداراست یپزشک یهامراقبتبه  ازمندیاز افراد ن یادیز

 یباالبا نرخ ممکن است  درمانی-مراکز بهداشتیو عمومی بهداشت  یهاستمی. سخواهند کردرا تجربه  یتربیش بتیگسترده غ

و صنعت حمل یپزشک یهاتیقانون، خدمات فور یمانند اجرا مهم یهارساختیز ریسا .دناز حد پر شو شیب ریومو مرگ یبستر

ممکن است مورد غفلت واقع شوند.  هابیمارستانو  یبهداشت یها. ارائه دهندگان مراقبتدنریقرار گ ریممکن است تحت تأث زینقل نو

نشده است. مداخالت  دییدرمان آن تأ یبرا ییدارو چیوجود ندارد و ه ۱۹-کووید محافظت در برابر یبرا یواکسن چی، هزمان نیدر ا

 پاسخ است. یاستراتژ نیترمهم ییداروریغ

 CDC پاسخ

متمرکز شده است. دولت فدرال  آن ریو کاهش تأث روسیو نیگسترش اکنترل زمان بر زمان به طور هم نیدر ا یجهان یهاتالش

 یبهداشت عموم یشرکا چنینهمو  ینیو سرزم یالهی، قبی، محلیالتیا ی، با شرکایسالمت عموم دیتهد نیبه ا ییپاسخگو یبرا

 االتیدر ا روسیو نیا اثراتو به حداقل رساندن  ییبا هدف شناساو  بوده هیچند ال یمومدارد. پاسخ بهداشت ع کینزد یهمکار

شدن  یریگهمه به ییو پاسخگو یآمادگ یهابرنامهکلیه  یسازدر حال آماده CDC. استآن  ریثأو ت وعیمتحده به منظور کاهش ش

جوامع  آماده کردن یاقدامات خاص برابوده و  اهداف نیتحقق ا یمختلف برا یهادر جبههدر حال کار کردن  چنینهم، این بیماری

یری گهمه ینیبشیدر پ که یریگهمه یهادستورالعملاز  یاری. بسودشرا شامل می ۱۹-کووید روسیو یپاسخ به انتقال محل یبرا

 پذیرفته شده است.مجدداً ساخته و  ۱۹-گیر کوویدهمه یماریبتوسعه یافته است، برای آنفلوانزا  یماریب

 ای امریکاهمرکز کنترل و پیشگیری از بیماری پاسخ در مهمنکات 

 CDC  هیژانو 2۱کرد. در  جادیرا ا ۱۹-کووید حوادث تیریمد ستمیس 2020سال  هیژانو 7در، CDC یاتیمرکز عمل 

 داشته باشد. ۱۹-به کووید پاسخدر مستمر  یبانیخود را فعال کرد تا بتواند پشت یاضطرار

 را در  یاسابقهیب یها، گامدیدی جهای کروناویروساز  یناش یروزافزون بهداشت عموم دیدر پاسخ به تهد کایدولت آمر

 :رابطه با مسافرت برداشته است

، به اندبوده نیروز گذشته در چ ۱4 یرا که ط یورود اتباع خارج کای، دولت آمربعد از ظهر 5، ساعت هیفور 2 خیتار در -

 .درآورد قیحالت تعل
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، اندبودهچین  یاصل نیمناطق سرزم گریو د یکه در استان هوب هاآنخانواده  یو اعضا نی، ساکنمتحده االتیا شهروندان -

 قرنطینه شدند. روز ۱4و  ینظارت بهداشتبا شرط متحده  االتیز به ورود به امجا

- CDC  ۱صادر کرده است ۱۹-کووید را در رابطه با ریسفر ز ییراهنما: 

 (:هیفور 22به روز شده در ) دیکن یخوددار رمجازی، از سفر غ3سطح  - نیچ

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novelcoronavirus-china 

 (:هیفور 24به روز شده در ) دیکن یخوددار رمجازی، از سفر غ3سطح  - یجنوب کره 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirussouth-korea 

 فوریه( 22به روز شده در ، اقدامات احتیاطی پیشرفته )2سطح  –ژاپن 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/coronavirus-japan 

 فوریه( 23، اقدامات احتیاطی پیشرفته )به روز شده در 2سطح  –ایران 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirusiran 

 فوریه( 23، اقدامات احتیاطی پیشرفته )به روز شده در 2سطح  –ایتالیا 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirusitaly 

 فوریه( ۱۹، انجام اقدامات احتیاطی معمول )صادر شده در ۱سطح  –نگ کهنگ

 CDC یبررسیی ایآس بین کشورهای ایدر داخل نیز کروز را  یکشت یزمان سفرها نیکند در ایم هیبه همه مسافران توص 

 .کنند

 CDC  از جمله است ینیبال یهادستورالعملدر حال صدور: 

و متخصصان مراقبت یو محل یالتیا یبهداشت یهااطالع بخش یبرا (HAN) موقت شبکه هشدار بهداشت یروزرسان به -

 .هیفور ۱ خیدر تار وعیش نیدر مورد ا یبهداشت یها

-کوویدمبتال به  مارانیب ینیدر مورد مراقبت بال یبهداشت یهامتخصصان مراقبت یرا برا رهنمودهایی CDC، هیژانو 30 در -

 منتشر کرد: ۱۹

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinicalguidance-management-patients.html 

 کرد: منتشر اتمواجهبرای انواع  یخطر احتمال یابیارز یرا برا رهنمودهایی CDC، هیفور 3در 

https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019nCoV/php/riskassessment.html 

                                                           
)اجتناب از سفرهای غیر ضروری( برای کلیه کشورها در  3، سطح هشدار 2020ژوئن سال  ۱7در تاریخ  CDC: بر اساس آخرین اطالعات مترجمانتوضیح  ۱ 

 نظر گرفته شده است. 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novelcoronavirus-china
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirussouth-korea
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/coronavirus-japan
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirusiran
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirusitaly
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinicalguidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019nCoV/php/riskassessment.html
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 به روز کرد: ۱۹-کووید یافراد تحت بررس یابیارز یبرارا خود  یارهایمع CDC، هیفور 27 خیدر تار

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinicalcriteria.html 

 CDC تماس و ارتباطات  یابی، ردینیبال تیریبا مد یالتیبهداشت ا یهااز بخش یبانیپشت یرا برا یاچند رشته یهامیت

 .مستقر کرده است

 CDC و  ۱۹-کووید مداوم وعیش لیکه به دل ییهاییکایآمر منیکرده و از بازگشت ا یبا وزارت امور خارجه همکار

سالمت مسافران هنگام بازگشت  یابیارز یبرا CDCکرده است.  یبانیپشت ،اندسفر در آن محصور شده یهاتیمحدود

 شده، کار کرده است. نهیافراد قرنط یمتحده و نظارت مداوم روزانه بر رو االتیبه ا

 

 

 

 CDCاست. ( 2-کوو-)سارس 2 ویروس کرونا حاد تنفسی زجرنشانگان )سندرم(  یبرا CDC یشگاهیآزما تست تیاز ک یریتصو نیا

 یو محل یاالتیا یبهداشت عموم یهاشگاهیاز جمله آزمای واجد شرایط خود هاشگاهیبه آزما یشگاهیآزما یهاتیدر حال ارسال ک

 تیظرف شیباعث افزا یشگاهیآزما یهاتی. کاست یالمللنیب یهاشگاهی( و آزماDOD) عوزارت دفا یهاشگاهی، آزماایالت متحده

 شوند.یم 2-کوو-سارس صیدر تشخ یجهان شگاهیآزما

 یهاشگاهیآزما CDC از جمله ندکمی یبانیپشت ۱۹-کووید از پاسخ: 

- CDC مرازیپل یارهیواکنش زنج شیآزما کی ( معکوسrRT-PCRبا زمان واقع )کووید تواندیکرده است که م جادیا ی-

را به طور  شیآزما نیپروتکل سنجش ا CDC، هیژانو 24دهد. در  صیتشخ ینیبال یهااز نمونه یتنفس یهارا در نمونه ۱۹

 ارسال کرد: یعموم

https://www.cdc.gov/corona-virus/2019-nCoV/lab/index.html 

 هیفور 26 خیدر تار،CDC و FDA شیآزما یاصل تیکاز سه جز کردند که از دو جزء  هیته یپروتکل CDC ییشناسا یبرا 

 شیشروع آزما مکانا یبهداشت عموم شگاهیآزما 40امر به حداقل  نیکند. ایاستفاده م ۱۹-کننده بیماری کووید جادیا روسیو

 .دهدیرا م

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinicalcriteria.html
https://www.cdc.gov/corona-virus/2019-nCoV/lab/index.html
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 CDC است. بانک ژن متحده به االتیگزارش شده در ا بیماراناز  هاویروسکل ژنوم  در حال بارگزاری ،یهمزمان با اتمام توال 

 CDC یکیژنت تربیش ییشناسا یاز جمله برا تربیشمطالعات  یرشد داده است که برا یرا در کشت سلول ۱۹-کووید روسیو 

 ارسال شد. NIHمنابع  BEIگسترده به مخزن  یاستفاده توسط جامعه علم یسلول برارشد داده شده در  روسیالزم است. و

 :CDCای هتوصیه

توانند یزمان کم است، همه م نیدر ا کایعموم مردم آمر یبرا دیجد روسیو نیاست که خطر ابتال به ا نیکه اعتقاد بر ا یحال در

 :انجام دهند ینوظهور سالمت عموم دیتهد نیکمک به ما در پاسخ به ا ینقش خود را برا

 حال حاضر در، CDC کمک به  یروزمره برا رانهیشگی، اقدامات پواکسن آنفوالنزا یتنفس یهابیماریآنفلوانزا و  برای

 .ندکرا توصیه میآنفوالنزا  هایویروسضد  زیو در صورت تجو هاکروبیاز گسترش م یریجلوگ

 یاند و تب و عالئم تنفسسفر کرده نیاز چ یکه به تازگ باشید یافرادمراقب ، دیهست یارائه دهنده خدمات بهداشت اگر 

 دارند.

 پاسخ دهنده  کی ایا ی دیکنیمراقبت م ۱۹-کووید ماریب کیکه از  دیهست یبهداشت یهاارائه دهنده مراقبت کی اگر

 .دیکنترل عفونت را دنبال کن یشده برا هیتوص یهاو روش دی، لطفا از خود مراقبت کنهستید یبهداشت عموم

 خود  تیحرکت و فعال، در مورد دیاقرار داشته ۱۹-کووید مبتال به روز گذشته در معرض فرد ۱4در  ای دیابوده نیاگر در چ

ه پاسخ بدر پیوستن به شما  ی. همکاردیمدت دنبال کن نیرا در ا هادستورالعملشد. لطفا  دیروبرو خواه ییهاتیبا محدود

، با ارائه دهنده خدمات دارید ۱۹-کووید . اگر عالئماهمیت دارد روسیوانتشار سرعت  شکاه یدر تالش برابهداشت عمومی 

 .دییبگو هاآنبه  ۱۹-کووید مبتال به ماریبمواجهه با  ایو در مورد عالئم و مسافرت  دیریخود تماس بگ یبهداشت

 دستورالعمل، لطفًا هستند ۱۹-کووید که مبتال به یافراد یبرا CDC خود  یماریب انتشارکاهش خطر  یدر مورد چگونگ

 (.دیمراجعه کن 85تا  7۹سواالت )به  دیدنبال کنرا  گرانیبه د

 ابد؟یانتشار می چگونه 19-کووید
بر اساس آنچه در مورد  یادیتا حد ز ندک( ایجاد می۱۹-)کووید 20۱۹ ویروس کرونا یماریبی که روسیو وعیدرباره ش یفعل درک

در مورد نحوه  یتربیشاطالعات  دیاست و با دیجد یماریب کی ۱۹-کوویداستوار است.  ،مشابه شناخته شدهی های کروناویروس

 .دیکسب کن ،ابدی وعیمتحده ش االتیزان ممکن است در ایتا چه م کهنیاز آن و ا یناش یماریآن، شدت ب وعیش

 انسانبه  انسانانتشار از طریق 

 .ابدی انتقال گرید انسان به انسانعمدتا از  روسیشود که ویم تصور

 (فوت 6هستند )در حدود  کیدر تماس نزد گریکدیکه با  یافراد نیب. 

 آلودهناشی از سرفه و عطسه فرد  یتنفسای هقطرک قیطر از. 

 .ا شوندهوارد ریهاستنشاق با احتماالً  ای شده هستند یکیکه در همان نزد یافراد ینیب ایدهان  واردتوانند یم هاقطرک نیا
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 آلوده اءیاش ایتماس با سطوح انتشار از طریق 

احتماالً چشمان خود،  ای ینیدهان، بدست زدن به و سپس  روسیوحاوی  ءیش ایسطح  کیکه فرد با لمس دارد وجود  مکانا نیا

 باشد. روسیوانتشار  یروش اصل نیشود ایاما تصور نم؛ شود ۱۹-مبتال به کووید

 شدن گسترش دهد؟ ماریرا بدون ب روسیتواند ویم یکس ایآ

 بیماری را داشته باشندین عالئم تربیشسرایت را دارند که  نیتربیشزمانی  افراد شودمی تصور. 

  ویروس کرونای جدید چنینی از نیاز وقوع ا ییها. گزارشاتفاق افتداز بروز عالئم افراد  شیممکن است پگاهی انتقال

 باشد. روسیو انتقال وهیش نیتریاصل نیشود ایگزارش شده است، اما تصور نم

 شود؟یپخش م روسیوچگونه 

ترش گس یهستند )به راحت واگیر اریمانند سرخک بس هاویروس ی. برخمتفاوت است گرید فرداز فرد به  روسیو انتقالمیزان 

 ایاست  داریگسترش پا ایاست که آ نیا گری. عامل ددنابییگسترش نم یراحت نیبه هم هاویروس ریکه سای(، در حالابندییم

 .ریخ

 ابدییم انتشاردر جامعه  داریو پا یبه راحت ییایمناطق جغراف یدر برخ ۱۹-ایجاد کننده بیماری کووید روسیرسد وینظر م به

 ستندیمطمئن ناما  اندآلوده شده روسیمنطقه به و کیاست که افراد در  یمعن نیبه ا انتشار در اجتماع. («انتشار در اجتماع»)

 .نداکجا آلوده شده ایکه چگونه 

 عالئم

و مرگ  دیشد یماریتا ب فیخفبیماری از عالئم (، ۱۹-)کووید 20۱۹ کرونا ویروس یماریبمبتال به شده  دیتائ بیماران یبرا

 :است ریاست. عالئم شامل موارد ز

 تب -

 سرفه -

 نفس یتنگ -

CDC نیروز پس از مواجهه ظاهر شود. ا ۱4تا  ایروز  2ممکن است در حداقل  ۱۹-کووید زمان معتقد است که عالئم نیدر ا 

 است. شده دهیدکوو -مرس روسیو انکوباسیونچه قبالً به عنوان دوره نامر مبتنی است بر آ
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 پیشگیری و درمان
 پیشگیری

 پیشگیری یراه برا نیوجود ندارد. بهتر( ۱۹-)کووید 20۱۹ ویروس کرونا یماریاز ب پیشگیری یبرا یواکسن چیحال حاضر ه در

اقدامات  شهیهم CDC ،یادآوریحال، به عنوان  نیاست. با ا روسیو نیاز قرار گرفتن در معرض ا یریجلوگ یماریاز ابتال به ب

 :؛ از جملهکندیم هیتوص یتنفس یهابیماری وعیاز ش یریلوگکمک به ج یروزمره را برا رانهیشگیپ

 دیکن یهستند خوددار بیمارکه  یبا افراد کیتماس نزد از. 

 دیکن یخوددارخود و دهان  ینیچشم، ب ت زدن بهسد از. 

 دیدر خانه بمان دیهست ماریب یوقت. 

  بیندازیدرا درون سطل زباله  دستمال، سپس دیدستمال بپوشان کیخود را با دهان عطسه  ای سرفهدر هنگام. 

 گندزداییو  زیتمبه صورت مداوم  دیکنیکه اغلب لمس م یو سطوح اءی، اشیخانگکننده زیتمیا پارچه  یاستفاده از اسپر با 

 .دیکن

 یهاهیتوص CDC دیانجام دهپوشیدن ماسک  یرا برا. 

 CDC محافظت  ۱۹-کووید از جمله یتنفس یها یماریب، در برابر کنندیاستفاده مماسک از  یکه به خوب یافرادند کتضمین نمی

 وند.شمی

 یریجلوگ گرانیبه د یماریب نیا انتقالدهند، استفاده شود تا از یرا نشان م ۱۹-کووید که عالئم یتوسط افراد دیبا هاماسک 

 ( ازیمرکز درمان کی ای)در خانه  کینزد مکان کیکه در  یو افراد یکارکنان بهداشت یبرا زیشود. استفاده از ماسک صورت ن

 مهم است. اریبس ،کنندیمراقبت م بیمار

 فینقبل از غذا خوردن و بعد از  ،توالتمخصوصاً بعد از رفتن به ) بشوییدبا آب و صابون  هیثان 20دستان خود را به مدت حداقل 

 (عطسه ای، سرفه بینی کردن

 هادست. اگر دکنی استفاده الکل ٪60با حداقل  یدست الکل ضدعفونی کننده کی، از ستیدر دسترس ن یبه راحت آب و صابون اگر

 .بشوییدرا با آب و صابون  هادست شهیهستند، هم فیکث خیلی

 کمک کند. روسیونوع  نیچند وعیاز ش یریبه جلوگتواند یعادات روزمره است که م نیا

 درمان

از  دیعالئم با نیکمک به تسک یبرا ۱۹-کووید نشده است. افراد مبتال به هیتوص ۱۹-ی کوویدبرا یخاص یروسیدرمان ضد و چیه

 یافراد .باشد یاتیحی هااندام یاز عملکردها یتیحمای هادرمانشامل  دی، درمان بادیاستفاده کنند. در موارد شد یتیمراقبت حما

 .رندیخود تماس بگ یبهداشت یهابا ارائه دهنده مراقبت عاًیسر دی، باندقرار داشت ۱۹-کووید در معرضهند که داحتمال میکه 
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 (19-)کووید 2019 ویروس کرونا یماریدر صورت ابتال به ب

 ؟دیانجام ده دیبا یچه کار
 یهامتخصص مراقبت کی اب دی، باداریدنفس  یتنگ ایمانند سرفه  یو عالئم تنفس ۱، تبنیروز پس از سفر از چ ۱4در مدت  اگر

 نیز اا راًیاخهد و داین عالئم را نشان میکه  ی. اگر با کسدیخود را ذکر کن کیتماس نزد ای ریو سفر اخ دیریتماس بگ یبهداشت

و با این افراد  کینزدتماس و  دیریمتخصص بهداشت تماس بگ کیبا  دی، با2دیابرقرار کرده کینزد تماسمنطقه سفر کرده است 

خواهد کرد  یشما همکار التیا CDCو  ی. متخصص بهداشت و درمان شما با بخش بهداشت عمومرا ذکر کنید هاآن ریمسافرت اخ

 .ریخ ای دیدار ۱۹-کووید شیبه آزما ازین ایدهد که آ صیتا تشخ

 بودن ماریدر صورت ب 19-انتشار کوویداز  یریجلوگکمک به  یبرا یمراحل

ن بیدر  یماریب نتشارتا از ا دیرا دنبال کن ری، مراحل زهستید روسیوآلوده به این  دیکنیگمان م ای دیهست ۱۹-به کوویدمبتال  اگر

 .دیکن یریافراد خانه و جامعه خود جلوگ

 :ای پزشکی داشته باشدهه نیاز به مراقبتکمگر این دیدر خانه بمان

، . به محل کارداشته باشید یپزشک یهامراقبت افتیدره نیاز به کمگر این دیخارج از خانه خود را محدود کن یهافعالیت دیبا شما

 .دیکنن استفاده یتاکس ای ینقل عموموحمل لی. از وسادینرو یمناطق عموم ایمدرسه 

 :دیدر خانه خود جدا کن واناتیافراد و ح ریرا از سا خود

 کیاز  دیبا مکاندر صورت ا چنینهم. دیافراد خانه خود دور شو ریو از سا دیاتاق خاص بمان کیدر  دی، شما بامکانتا حد ا: افراد

 .دیاستفاده کن زیحمام جداگانه ن

                                                           
 شده باشد. دییتأ ای یتب ممکن است ذهن۱ 

 :شودیم فیتعر ریبه به صورت ز کینزدتماس 2 

 مار،یب از مراقبت هنگام است ممکن کینزد تماس. یطوالن زمان مدت یبرا ۱۹-دیکوو به مبتال ماریب از( یمتر 2) یفوت 6الف( قرار گرفتن در فاصله حدود 

 شود. جادیا ۱۹-دیکوو به مبتال ماریب با اتاق ای انتظار محل گذاشتن اشتراک به ای دیبازد مار،یب با یزندگ

( )مانند گان، دستکش، PPE) یشخص حفاظت لیوسا از استفاده عدم صورت در(. سرفه)مانند  ۱۹-دیکوو به مبتال ماریب یعفون ترشحات با میب( تماس مستق

 .شودیدر نظر گرفته م PUI یارهایمع، محافظ چشم( NIOSH نامهیگواه یدارا N95 مصرف کباریماسک 

را  20۱۹کرونا  روسیو یماریب یبرا یافراد تحت بررس یبرا یبهداشت یهامراقبت نهیو کنترل عفونت در زم یریشگیمربوط به پ CDCموقت  یهاهیتوص

  :دیمشاهده کن
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control/controlrecommendations.htm 
CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-nCoV%2Fhcp%2Finfection-control.html. 

شامل مدت زمان قرار گرفتن در معرض )به عنوان مثال مواجهه  کیتماس نزد یابیمحدود است. مالحظات هنگام ارز «کیتماس نزد» فیتعر یاطالعات برا

یم شیرا افزا ماریبه شدت ب ماریب کی)مانند سرفه که خطر مواجهه با  ۱۹-دیفرد مبتال به کوو ینی( و عالئم بالدهدیم شیمواجهه را افزا سکیر تر،یطوالن

 ( است.دهد

 .ردیگ صورت ستند،ه مواجهه معرض در یبهداشت یهامراقبت مراکز در که یافراد به دیبا یاژهیتوجه و

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control/controlrecommendations.htm
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مانند  قاً یدق) دیرا محدود کن گرید واناتیو ح یخانگ واناتی، ارتباط با حدیهست ۱۹-کووید که مبتال بهیدر حال دی: شما باواناتیح

شود یم هیشوند، اما هنوز هم توصمی ۱۹-کووید مبتال به گرید واناتیح ای یاهل واناتی. اگرچه گزارش نشده است که ح(افراد ریسا

، مکان. در صورت اآیدبدست  روسیدرباره و یتربیشاطالعات  کهنیرا محدود کنند تا ا واناتیتماس با ح ۱۹-کووید بهافراد مبتال 

 .کندمراقبت  شما واناتیاز ح یماریدر هنگام ب شمااز خانواده  یگریعضو د

زدن و به اشتراک  سیل ای، بوسه خوابیدن، نوازش کردناز جمله ) خود یخانگ وانی، از تماس با حدیهست ۱۹-کووید مبتال به اگر

، دیباش واناتیحاطراف در باید  ای دیخود مراقبت کن یخانگ وانیاز ح دیبودن با ماریب نی. اگر در حدیکن یخوددار (گذاشتن غذا

 .دیبپوش ماسکو بشویید  یخانگ واناتیبا ح عاملدست خود را قبل و بعد از ت

تماس  ی، با ارائه دهنده خدمات درماندیدار یقرار مالقات پزشک اگر :دیریتماس بگ خود مدیر بهداشتیقبل از مراجعه به پزشک با 

کند یکمک م یبه دفتر ارائه دهنده خدمات بهداشت نی. ادیممکن است داشته باش ای دیدار ۱۹-کووید که دییبگو هاآنو به  دیریبگ

 .انجام دهد را، اقدامات الزم گریاز آلوده شدن و در معرض قرار گرفتن افراد د یریتا در جلوگ

 یخانگ واناتیحدر مجاورت  ای( هینقل لهیوس ایبه اشتراک گذاشتن اتاق  مانند)وقتی در مجاورت افراد دیگر  :دیماسک صورت بپوش

 دیتسین ماسک دنی. اگر قادر به پوشدیبپوش ماسکدرمانی -قبل از ورود به مطب ارائه دهنده خدمات بهداشتی چنینهمهستید و 

در همان اتاق با  دیکنند نبایم یبا شما زندگ هک ی، پس افراد(ندکه پوشیدن ماسک تنفس را مشکل میکبه دلیل این مثال ی)برا

 .بپوشندماسک  دیاگر وارد اتاق شما شوند با ایشما بمانند 

 را در شده استفاده دستمال. دیبپوشان دستمال کیخود را با  ینیعطسه، دهان و ب ایسرفه  هنگام :دیسرفه و عطسه خود را بپوشان

 کیدستان خود را با  ایبشویید و صابون با آب  هیثان 20. بالفاصله دستان خود را حداقل به مدت بیندازید محصورسطل زباله 

را به  هاآنو  دیو تمام سطوح دستان خود را بپوشان دیکن زیاست، تم کلدرصد ال ۹5تا  60 یالکل که حاو یکننده حاو یضدعفون

 .استفاده شودباید آب و صابون  حاً یهستند، ترج فیکث خیلی هادستتا خشک شوند. اگر  دیهم بزن

 یضدعفون کیدستان خود را با  ایبشویید صابون و با آب  هیثان 20خود را حداقل به مدت  دستان :دیکن زیتم مرتباخود را  دستان

ا ت دیرا به هم بزن هاآنو  دیو تمام سطوح دستان خود را بپوشان دیکن زیدرصد الکل است، تم ۹5تا  60 یکننده دست الکل که حاو

د با و دهان خو ینیاستفاده شود. از دست زدن به چشم، ب دیبا نصابوو  آب حاًیترجهستند،  فیکث خیلی هادستخشک شوند. اگر 

 .دیکن یشده خوددارنشسته  یهادست

مالفه را با افراد  ای، حوله ی، ظروف غذاخورفنجان، نوشیدنی وانی، لبشقاب دینبا :دیکن یخوددار یشخص یخانگ وسایلاز اشتراک 

 .دبشوییکاماًل  شویندهرا با آب و  هاآن، لیوسا نی. پس از استفاده از ادیدر خانه خود به اشتراک بگذار یخانگ واناتیح ای گرید

حمام،  لیوسا دردستگیره ، یزی، رومشخوانیباال شامل پ یلمس سطوح :دیکن زیهر روز تموند را شی که زیاد لمس میسطوح همه

 هاآن یبدن رو عاتیما ایکه ممکن است خون، مدفوع  ی، هر سطحچنینهمکنار تخت است.  زی، تبلت و مدیتوالت، تلفن، صفحه کل

. برچسبدیاستفاده کن روی برچسب دستورالعمل مطابق با یکننده خانگ زیتمای هیا پارچه یاز اسپر. دیکن زیوجود داشته باشد را تم

هستند که هنگام استفاده از  یاطیکننده از جمله موارد احت زیاز محصول تم مؤثرو  منیاستفاده ا یبرا ییهادستورالعمل یها حاو

 .(مناسب هنگام استفاده از محصول هیاز تهو نانیدستکش و اطم دنیمانند پوش یاز جمله مواردبرده شوند ) به کار دیمحصول با
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. ی تماس بگیریدپزشک یهاتیفوربا شما رو به وخامت است )به عنوان مثال در تنفس(  یماریب اگر :دیرینظر بگ ریعالئم خود را ز

در حال  ای بوده ۱۹-مبتال به کووید که دییبگو هاآنو به  گرفتهخود تماس  ی، با ارائه دهنده خدمات بهداشتاهتماس با فوریتقبل از 

از کند تا یکمک م یمراحل به مطب ارائه دهنده خدمات درمان نی. اماسک بپوشیدمراکز، . قبل از ورود به برای آن هستید یابیارز

خود  ی. از ارائه دهنده خدمات بهداشتبا عامل آلوده جلوگیری کننداتاق انتظار  ایافراد در مطب آلوده شدن یا مواجهه شدن سایر 

، رندیگیرار مق شده لیتسهی خود نظارت ای الکه تحت نظارت فع ی. اشخاصردیتماس بگ یالتیا ای یکه با بخش بهداشت محل دیبخواه

 .خود را دنبال کنند یامتخصصان بهداشت حرفه ای یارائه شده توسط بخش بهداشت محل یهادستورالعملدر صورت لزوم  دیبا

قرار  یابیمورد ارز ۱۹-کووید یبرا ایاطالع دهید پرسنل اعزام شده به ، دیدار ۹۱۱به تماس با  ازینیا  یاورژانس پزشکنیاز به شما  اگر

 .بپوشید، ماسک یخدمات اورژانس پزشک دنیقبل از رس مکان. در صورت ادیریبگ

 گیخان به پایان رساندن جداسازی )ایزوالسیون(

م ک گرانیبه د هیکه خطر انتقال ثانو یند تا زمانشبا یخانگ قرنطینه اطیدر موارد احت دیبا ۱۹-کووید مبتال بهشده  دییتأ مارانیب

و ادارات  یبهداشت یهابا مشورت با ارائه دهندگان مراقبت یبه صورت مورد دیبا قرنطینه یاطیبه قطع اقدامات احت میباشد. تصم

 شود. انجام یو محل یالتیا یبهداشت

 19-کووید مربوط به ۱انگ

مسئوالن  عیاقدام سر لیاز آن به دل یمتحده در حال حاضر کم است که بخش االتیدر ا 20۱۹ ویروس کرونا یماریخطر ابتال به ب

 ینیچدر جوامع  یاجتماع انگتواند منجر به یهستند. ترس و اضطراب م یماریب نیاز مردم نگران ا یحال، برخ نیبهداشت است. با ا

 .شود ییکایآمر یهاییایآس ریسا ای

مرتبط کنند،  تیمل ای تیجمع کی هرا ب ۱۹-کووید مانند یعفون یماریب کیشود که افراد  جادیا یتواند هنگامیم ضیو تبع انگ

 ریو سا ییکایآمرهای ینینباشند )به عنوان مثال چ یماریب نیآن منطقه به طور خاص در معرض خطر ا ای تیاگر همه آن جمع یحت

که  یماریب یبه جا ینسبت به افراد عاد تربیش تیعصبان ایترس  جادیبا ا انگ(. کایمتحده آمر االتیساکن ا ییایآس یهاییکایآمر

 رانگیبه صدمه زدن به د یاجتماع یبانیو با ارائه پشت میمبارزه کن انگ با میتوانیما م ایجاد کند.صدمه  ،شودیمشکل م جادیباعث ا

 انتشار ایشانس ابتال  شیباعث افزا بودن ییایآس ییکایآمر ای ینیکه چ ارائه دهیمها را تیقعوا نیا میتوانیکرد. ما م میکمک خواه

 شود.ینم ۱۹-کووید

 ایشده  دییتا 19-مبتال به کووید با شخص ایاند سفر نکرده نیبه چ راایکه اخ - ییایاز جمله افراد تبار آس -ی افراد

 19-کووید و پخش مبتال شدن یبرا یتربیشها در معرض خطر ییکایآمر ری، نسبت به سااندتماس نداشته مشکوک

 .ستندین

 هدف قرار دهند ینژاد یهانهیشیپ اهایتی، قومخاص تیتوانند افراد را از جمعینم هاویروس. 

                                                           
1 Stigma 
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 مضطرب باشند. مواجهه اینگران دوستان و اقوام ساکن در منطقه نسبت به  کایمتحده آمر االتیدر ا نیاست مردم چ ممکن 

 .در مقابله کمک کند هاآنتواند به یم وعیش نیدر طول ا یاجتماع تیتواند ترس و اضطراب را بدتر کند. حمایم انگبا 

سبب انتقال  هاآناند و تماس با آلوده نشده روسیندارند، به و یبازگشتند و عالئم نیاز چ شیروز پ 14از  شیکه ب یافراد

 .دوشیبه شما نم روسیو

 کنندحاصل  نانیاطمباید  در جریان است،در آن  ۱۹-کووید وعیاند که شسفر کرده یمناطققصد کمک به که به  یافراد 

 ود.شنمی یماریب تربیشمنجر به انتشار  هاآنحضور که 

 تیبه حما ازیپس از بازگشت ن افراد نیباشد. ا زیچالش برانگ یو عاطف یتواند از نظر روحیم وعیبه مبارزه با ش کمک 

 .دارند یاجتماع

 انهگیاتباع بورود  قی، از جمله تعلدیجد ویروس کرونااز  یناش یروزافزون بهداشت عموم دیدر پاسخ به تهد کایآمر دولت 

در رابطه با مسافرت انجام داده است.  یاسابقهیاند، اقدامات بکرده دیبازد نیروز گذشته از چ ۱4 یمتحده که ط االتیدر ا

، دهمتح االتیمتحده هستند )شهروندان ا االتیکه مجاز به ورود به ا یافراد نیدر ب روسیو نیا صیتشخ یاقدامات الزم برا

 شود.یانجام م زین ،اندبوده نیروز در چ ۱4 ی( که طهاآن ساکنان و خانواده

 .کمک کنند انگبه مقابله با  19-کووید توانند در پاسخیم یو مقامات بهداشت عموم مسئولین

 این افرادبا در تماس که  یهستند و کسان یبهداشت یهاکه به دنبال مراقبت یو محرمانه بودن افراد یخصوص میحر حفظ 

 .باشند

 هامکاناز ارتباط با محصوالت، مردم و  یناش سکیعدم ر ای با ریسکبه موقع  ارتباط. 

 دیرا باال ببر ۱۹-کووید در مورد یترس، آگاه شیافزا بدون. 

 دیبه اشتراک بگذار روسیدرباره نحوه انتشار و یقیدق اطالعات. 

 چیکه ه یافراد تیمحروم ای، مردم یهاه گروهدربار یاجتماع یهادر رسانه ی، از جمله اظهارات منفیمنف یمورد رفتارها در 

 .دییندارند، سخن بگو معمول یهافعالیتاز  یگونه خطر

 کنندینم تیرا تقو شایعات هاآنکه  دیحاصل کن نانی. اطمدیبه اشتراک گذاشته شده محتاط باش ریمورد تصاو در. 

 ریدرگ یاجتماع یهاو رسانه یخبر یهااز جمله رسانه یهاآنرس یهاکانال قیو از طر یبه صورت حضور انگ یهاگروه با 

 .دیشو

 اشتراک بههستند،  دهید بیاقوام منطقه آس اینگران دوستان  ایاند بازگشته نیکه از چ یافراد یرا برا یاجتماع تیبه حما ازین 

 .دیبگذار
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 19-یق مربوط به کوویدبه اشتراک گذاشتن حقا
 .دیکمک کن عاتیاز انتشار شا یریو به جلوگ دیبدان( را ۱۹-)کووید 20۱۹ ویروس کرونای ماریبه ب مربوط قیحقا

 :دیمراجعه کن CDC ویروس کرونا یماریب تیکسب اطالعات به روز، به صفحه خالصه وضع یبرا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html 

 .کنند ماریخود ب تیقوم ایرا بدون توجه به نژاد  یتوانند هر کسیم هابیماری: 1 تیواقع

. با آگاه ساختن مردم به وندشمبتال نمی ۱۹-به کوویدها ییکایآمر ریاز سا تربیش، ینیچ یهاییکای، از جمله آمرییایتبار آس مردم

 .دیکن یریدهد، از ترس جلوگینم شیا افزار ۱۹-کووید انتشار ایشانس ابتال  ییایتبار آس کهنیدانستن ا

 .در حال حاضر کم است کایمتحده آمر االتیدر ا 19-کووید : خطر ابتال به2 تیواقع

تحت  ی، ممکن است توسط مقامات بهداشتداشتند ۱۹-کووید از افراد مبتال به یاریاند که بسسفر کرده ییهامکانبه  که افراد یبرخ

 افراد جامعه محافظت کنند. ریسا یتا از سالمت رندینظارت قرار بگ

 .اردسایرین ند یاست، خطر ابتال به عفونت را برا افتهی ییرها شدنجدا از  ایرا تمام کرده  نهیکه قرنط ی: کس3 تیواقع

 ید:مراجعه کن CDC ویروس کرونا یماریب تیاطالعات به روز، به صفحه خالصه وضع یبرا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html   

 :دیکمک کن 19-کووید به توقف دیتوانیها ماز عالئم و نشانه ی: با آگاه4 تیواقع

 تب -

 سرفه -

 نفس یتنگ -

. قبل از مراجعه دیرا جستجو کن یپزشک یهادستورالعمل، دیکنیم یماریو احساس ب دیاسفر کرده نیروز گذشته به چ ۱4 یاگر ط

 .دییبگو هاآنخود به  عالئمو  ریسفر اخ. در مورد دیریاتاق اورژانس با پزشک تماس بگ ایبه مطب 

 .دیکمک کن گرانیخود و د یحفظ سالمت به دیتوانیوجود دارد که م یاساده ی: کارها5 تیواقع

 قبل از غذا خوردن و بعد توالت، مخصوصاً بعد از رفتن به ) بشوییدبا آب و صابون  هیثان 20خود را حداقل به مدت  دستان

 (عطسه ایسرفه و  ینیب فین کردناز 

 دیکن یشسته خوددارن یهادستو دهان خود با  ینیدست زدن به چشم، ب از. 

 دیدر خانه بمان دیهست ماریب یوقت. 

  بیندازیدرا درون سطل زباله دستمال ، سپس دیعطسه خود را بپوشان ای سرفهبا یک دستمال. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
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 یماریب یمبان
 ست؟یچویروس کرونای جدید سوال: 

، (۱۹-)کووید 20۱۹کرونا ویروس  یماریکننده ب جادیا روسینشده است. و شناختهاست که قبالً ویروس کرونای جدید  کی: پاسخ

 .شود فیخف یماریموجب ب یو مانند سرماخوردگکرده که به طور معمول در انسان گردش  ستینیی های کروناویروسهمانند 

روش ارزیابی و . ستین ۱HKUیا  E22۹ ،63NL ،43OCی کروناهای ویروسمشابه روش تشخیص  ۱۹-کووید صیتشخروش 

 ی معمول است.های کروناویروسمبتال به  مارانیمتفاوت از ب ۱۹-کوویدمبتال به  مارانیبمراقبت 

 شود؟یم دهینام (19-کووید) 2019 ویروس کرونا یماری، بیافته وعیشی ماریب نی: چرا اوالس

 ویروس کرونا یماریب وعیرا اعالم کرد که باعث ش یماریب نیا ینام رسم سازمان جهانی بهداشت، 2020سال  هیفور ۱۱: در پاسخ

-کووید به اختصار) است 20۱۹ ویروس کرونا یماریب نیا دیشناخته شده است. نام جد نیبار در ووهان چ نیاولشد و  20۱۹سال 

ویروس  یماریب نیبه ا نیاز ا شیاست. پ یا بیماری dissease مخفف« د»و  ویروسمخفف  «وی» ،کرونا مخفف« ک»( که ۱۹

 .شدیگفته م nCoV-20۱۹یا  20۱۹کرونای جدید 

-کوویدشوند. یم یفوقان یدستگاه تنفس فیخف یماریکه معموالً باعث ب یوجود دارد از جمله برخ یانسان هایویروساز  یمختلف انواع

به  یماریب نینشده است. نام ا دهیشده که قبالً در انسان د جادیاویروس کرونای جدید به وسیله است که  دیجد یماریب کی ۱۹

 انسان انتخاب شده است. دیجد یعفون یهابیماری یگذارنام ی( براWHO) سازمان جهانی بهداشتروش  نیدنبال بهتر

 ست؟یچ ،شده است 2019سال در  ویروس کرونا یماریب وعیباعث ش که یروسیو نام: والس

ویروس ، نام است دیجد هایویروس یگذارنامکه مسئول  هاویروس یبندطبقه یالمللنیب تهیکم ،2020سال  هیفور ۱۱: در پاسخ

ند کرا ایجاد می 2 ویروس کرونا حاد تنفسیزجر نشانگان )سندرم( دیده شده است و  نیبار در ووهان چ نیاولرا که کرونای جدید 

 ذاری کرد.گنام 2-کوو-سارسرا به طور اختصار 

 یهاسال( در SARS) یتنفسحاد  زجرنشانگان )سندرم(  وعیباعث ش( است مشخص یماریب نیکه از نام ا طورهمان) کوو-سارس

 .ستین 2-کوو-مشابه ویروس سارس روسیو نیا اما؛ شد 2002-2003

 ست؟یچ 19-کووید : منبعوالس

های ویروسمانند  گرید یشوند و برخیدر افراد م یماریباعث ب یهستند. برخ هاویروساز  یخانواده بزرگ های کروناویروس: پاسخ

آلوده باعث  کنندیرا آلوده م واناتیکه ح یواناتیح یهای کروناویروس، کنند. به ندرتیرا آلوده م واناتیفقط حی سگ و گربه کرونا

رخ داده است.  ۱۹-ایجاد کننده بیماری کووید روسیو اتفاق برای نیرود ای. گمان مابندیمردم گسترش  نیو در ب شدهکردن افراد 

 های کروناویروساز  گری( دو نمونه دSARS) حاد تنفسیزجر نشانگان )سندرم( ( و MERS) اینشانگان )سندرم( تنفسی خاورمیانه

 اند.افتهیگرفته و سپس در افراد گسترش  منشاء واناتیهستند که از ح
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 ؟ابدیانتشار می (19-)کووید 2019 ویروس کرونای ماریکننده ب جادیا روسی: چگونه ووالس

اما ؛ زنده مرتبط بودند واناتیها به بازار حعفونت نیکشف شد. اول نیچ یبار در شهر ووهان، استان هوب نیاول یبرا روسیو نی: اپاسخ

 کی یتواند رویم فردبه  فرداست که گسترش  تینکته حائز اهم نیدر حال گسترش است. ذکر ا گریاکنون از فرد به فرد د روسیو

، هستند. در حال حاضر واگیرتر کم هاویروس ریکه سای)مانند سرخک(، در حال بوده واگیر اریبس هاویروس ی. برخافتداتفاق  رهیزنج

 .چگونه استمردم  نیدر باین ویروس  داریپاانتقال آسان یا که  ستیمشخص ن

 دهد؟ انتقال گرانید بهرا  یماریب نیتواند ای، مبوده 19-کووید که مبتال به یکس ای: آوالس

-دچار بیماری کووید یکه به طور جد یست. کسا گرید فرداز فرد به  ، قابل انتقالشود ۱۹-بیماری کووید که باعث یروسی: وپاسخ

 بیمارستانچه در  مارانیب نیکند که ایم هیتوص CDC لیدل نیمنتقل کند. به هم گرانیرا به د یماریب نیتواند ایاست مشده  ۱۹

را به  گرانید به عفونتانتقال خطر  گریو د یابند بهبود کهنیجدا شوند تا ا سایر افرادبودن( از  ماریب زانیو چه در خانه )بسته به م

 .اورندیوجود ن

از  یدر مورد آزاد کردن شخص یریگمیتصم نیبنابرا؛ تواند متفاوت باشدیم ،است ماریب یبه طور جد ماریچه مدت شخص بکه این

 تنو در نظر گرف یعفونت و مقامات بهداشت عمومو کنترل  یریشگیبا مشورت پزشکان، متخصصان پ یبه صورت مورد قرنطینه

 ذیر است.پمکانا ماریب هر یبرا یشگاهیآزماای هتست جیو نتا یماریب یهاو نشانه الئم، عیماریاز جمله شدت بفاکتورهایی 

گیرد و شامل برآوردن ، براساس پرونده به صورت موردی صورت میخارج شدن از قرنطینه افراددر مورد  CDC کنونی راهنمای

 :باشدتمام شرایط زیر می

 از تب است یعار ،کاهش دهنده تب یبدون استفاده از داروها ماریب. 

 دهدیاز جمله سرفه را نشان نم یعالئم گرید ماریب. 

 منفی داشته  شیآزمانتیجه ، اندساعت از هم جمع شده 24با فاصله  که حداقل یمتوال یحداقل در دو نمونه تنفس ماریب

 .است

 .نداردرا  گرانیبه دبیماری ، خطر ابتال قرنظینه خارج شده استکه از  یکس

 دهد؟ انتقال گرانید بهرا  یماریتواند بیشده است، م نهیقرنط 19-کووید یماریب لیکه به دل یکس ای: آوالس

نشده  ماریاما ب قرار گرفته واگیر یماریب کیکه در معرض ابتال با  ی استاز افراد یگروه ای فردجدا کردن  یبه معنا نهی: قرنطپاسخ

 نهیقرنطجلوگیری کنند.  یماریآن ب یاحتمال وعیاز شتا اند که در معرض ابتال قرار نگرفته افرادیاز  دهند،را نشان نمی عالئمو یا 

 وند(شی، بیمار میماریآن افراد بعد از قرار گرفتن در معرض ب یکه در ط یمدت زمان) رداریواگ یماریب انکوباسیوندوره  یمعموالً برا

است انکوباسیون دوره  نیتریروز طوالن ۱4 رایروز است، ز ۱4 مواجهه، خیتار نیاز آخر نهیدوره قرنط، ۱۹-کووید یبرا. شودیم جادیا

 گرانیبه د روسیو انتقال، خطر است افتهی ییرها ۱۹-کووید نهیکه از قرنط یشود. کسیم دهیمشابه د یهای کروناویروس یبراکه 

 .اندنکرده جادیا یماریبسیون انکوبا در دوره رایز را ندارد
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 جادی)ا دناجتناب کن هاآناز ارتباط با  ایکرده ها را سرزنش افراد و گروه 19-کووید بخاطر ی: چرا ممکن است کسوالس

 ؟(انگ

و مضطرب شود نگران یآن پخش مدر  ۱۹-کووید که یکه در مناطق یکانیممکن است نسبت به دوستان و نزد کای( افراد آمرالف

شود، به عنوان مثال، نسبت به  یاجتماع انگتواند منجر به یهستند. ترس و اضطراب م یماریب نیاز مردم نگران ا یباشند. برخ

 .بودند نهیکه در قرنط یافراد ای ییایآس یهاییکایآمر ریا ساهایینیچ

فرد سرزنش ، ۱۹-کووید وعیدر مورد ش یبا عدم آگاه انگملت است.  کی ای مکان کی، از مردم مشخصگروه  کی هیعل ضیتبع ،انگ

 .همراه استبی اساس  عاتیشااشاعه و مرگ و  یماری، ترس از بیا افراد

ایجاد صدمه  ،شودیمشکل م جادیکه باعث ا یماریب از خود تربیش ،ینسبت به افراد عاد تربیش تیعصبان ایترس  جادیبا ا انگ

 .ندکمی

 کمک کنند؟ 19-کووید مربوط به انگاز  یریتوانند به جلوگی: چگونه افراد موالس

و  یریادگی از طریق انگ. مقابله با کنندکمک به رفع آن و رفته  انگمقابله با  هب یاجتماع یهاتیتوانند با ارائه حمای: مردم مپاسخ

دهد و یرا هدف قرار نم یخاص یقوم ای ینژاد یهاگروه هاویروسکه  قیحقااین  . ابالغذیر استپمکانا قیحقا یگذاربه اشتراک

 .کمک کند انگاز  یریتواند به جلوگیم ۱۹-کووید وعیش یچگونگ

 است؟کوو -سارس ایکوو -ویروس مرس شود مانندمی 19-کووید که باعث یویروس کرونا ای: آوالس

 ی شبیهیهابیماری جادیباعث ا های کروناویروساز  ی. برخهستند هاویروساز خانواده بزرگ  کی های کروناویروس: پاسخ

، شوند. به ندرتیم یماریب ها باعثمانند گاو، شتر و خفاش واناتیاز ح یدر انواع خاص گرید ی. برخوندشیدر افراد م یسرماخوردگ

یماری ب که باعث یروسیافتاد. وکوو -کوو و مرس-سارس اتفاق با نیکنند. ا دایپ وعیش فرادتوانند در ایم واناتیح یهای کروناویروس

 جادیا روسیو هیشب تربیشکه  یروسیاست. کروناو افتهیگرفته و در انسان گسترش  منشاء وانیح کی ازاحتماالً ود شمی ۱۹-کووید

در حال انجام است. اوضاع در حال  تربیشکسب اطالعات  یبرا یتربیش قاتی. تحقاشدبکوو می-، سارساست ۱۹-کننده کووید

 د.نشویبه روز م، دسترس بودنصورت در در اطالعات است و  رییتغ
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 پیشگیری
 م؟یمحافظت کنان م از خودمیتوانی: چگونه موالس

 78تا  76سواالت ، به ۱۹-کووید مانند یتنفس یهابیماریخود در برابر محافظت از  یکسب اطالعات در مورد چگونگ ی: براپاسخ

 .دیمراجعه کن

 انجام دهم؟ دیبا یداشتم چه کار کیداشت تماس نزد 19-کووید که ی: اگر من با کسوالس

-دی کوویکه دارا یممکن است با شخص یدرمان-بهداشتیمرکز جایی غیر از  در نیو مراقب یمیصم دوستانخانواده،  ی: اعضاپاسخ

سالمت  دیبا ماریبا ب کیافراد در مواجهه نزدداشته باشند.  کیتماس نزد یتحت بررسبا فرد  ای شگاهیآزما دییمورد تأ و عالمت دار ۱۹

 یبا ارائه دهنده خدمات درمان دینفس( با یتنگ و تب، سرفه مانند) ۱۹-کووید به مربوط. در صورت بروز عالئم خود را کنترل کنند

 .رندیخود فوراً تماس بگ

 :کنند یرویها پهیتوص نیاز ا دیبانیز  کینزد نیمخاطب

 در  یارائه دهنده خدمات درمان یهادستورالعملتا  دیکمک کن ماریبه ب دیتوانیو م دیاکه درک کرده دیحاصل کن نانیاطم

در تهیه در خانه کمک کرده و  بیمار یاساس یازهاینرفع به  دی. شما بارا انجام دهد بیمارمراقبت از مورد خوردن دارو و 

 .دیکن یبانیپشت یشخص یازهاین ریها و سا، نسخهییمواد غذا

 یدارا ماریه بک دییبگو هاآنو به  دیریپزشک معالج تماس بگ با ،ر شدتوخیم ماریبحال . اگر دیریرا تحت نظر بگ ماریعالئم ب 

 یکند تا اقدامات الزم را برایکمک م یبه دفتر ارائه دهنده خدمات بهداشت نیاست. امثبت  ۱۹-کووید شیآزمانتیجه 

 یبرا دیبخواه یاتاق انتظار انجام دهد. از ارائه دهنده خدمات بهداشت ایافراد در مطب  ریاز آلوده شدن سا یریجلوگ

تماس با  به ازین یا یاورژانس پزشکنیاز به  ماری. اگر بردیبگ استم یالتیا ای یبا بخش بهداشت محل تربیش یهاییراهنما

 است. ۱۹-که بیمار در حال بررسی برای کووید دیدهشده اطالع ، به پرسنل اعزام داردرا  ۹۱۱

 از اتاق خواب و حمام جداگانه دیخانه با یجدا شوند. اعضا ماریاز ب مکانتا حد ا ایبمانند  یگریدر اتاق د دیخانواده با یاعضا 

 استفاده کنند. (در صورت وجود)

  دیممنوع کندید و بازدید غیرضروری را. 

 دیکنن مراقبت واناتیحسایر  ای یخانگ واناتیحاز ، یماری. در هنگام بمراقبت کنند یخانگ اتوانیحاز  دیخانواده با یاعضا .

 .دیمراجعه کن« و حیوانات ۱۹-کووید» ، بهتربیشاطالعات  یبرا

 ره پنج ایهوا  هیتهو)از طریق یک برخوردار است  یمطلوب یهوا انیمشترک در خانه از جر یکه فضاها دیحاصل کن نانیاطم

 .(باز شده

 یضدعفون کیاز  ایو بشویید آب و صابونبا  هیثان 20. دستان خود را حداقل به مدت دیدست را مرتباً انجام ده بهداشت 

 هاآنو  دیدرصد الکل باشد، تمام سطوح دستان خود را بپوشان ۹5تا  60 یکه حاو دیالکل استفاده کن یکننده دست حاو

 د.استفاده شوو صابون آب باید  حاًیترج، هستند فیکث خیلی هادستتا خشک شوند. اگر  دیرا به هم بزن



 کرونا یها  روسیاز و یریشگیپ یراهنما        74

 
 

 دیکن یشسته خوددارن یهادستو دهان خود با  ینیدست زدن به چشم، ب از. 

 دیماسک بپوش دیباهر دو ، دیهستمشترک اتاق  کیدر و بیمار شما  اگر. 

 کبار ی و دستکش ماسکادرار از و  ، استفراغینیمانند بزاق، خلط، مخاط ب ماریبدن ب عاتیما ایتماس با خون، مدفوع  هنگام

 .دیاستفاده کن مصرف

 دیستفاده مجدد نکنانداخته و امصرف را بعد از استفاده دور  کباری یهاو دستکش هاماسک. 

 و  آبالفاصله دستان خود را با . سپس بدبیندازیو دور  درآورده، ابتدا دستکش را یشخص حفاظت لیوسادرآوردن  هنگام

دستان  و بالفاصله دوباره ختهیرا برداشته و دور ر ماسک. در مرحله بعد، دیکن زیتم یکننده دست الکل یضدعفون ای صابون

 .دیکن زیکننده دست تم یضدعفون ای صابونآب و خود را با 

 مالفه  ،، حولهی، ظروف غذاخورفنجان، نوشیدنی وانی، لبشقاب دی. شما نبادیکن یخوددار ماریبا ب یخانگ لیاشتراک وسا از

را  هالباس»خش بعدی ببه ) بشوییدرا کامالً  هاآن، لیوسا نیاز ا ماری. بعد از استفاده بدیرا به اشتراک بگذار گرید لیوسا ای

 (.دیمراجعه کن «بشوییدکاماًل 

 دی، صفحه کلحمام، توالت، تلفن لی، وساکار زی، میزی، رومشخوانیمانند پ وندشمی لمسی که زیاد روز تمام سطوح هر ،

 هاآن یبدن رو عاتیما ای، مدفوع که ممکن است خون ی، هر سطحچنینهم. دیکن زیکنار تخت را تم یزهایتبلت و م

 .دیکن زیوجود داشته باشد را تم

 یها حاوبرچسب. دیاستفاده کنبرچسب،  روی دستورالعمل طبقبر  یکننده خانگ زیتم ایهیا پارچه یاز اسپر 

هستند که هنگام استفاده از  یاطیکننده از جمله موارد احت زیثر از محصول تمؤو م منیاستفاده ا یبرا ییهادستورالعمل

مناسب هنگام استفاده از  هیاز تهو نانیدستکش و اطم دنیمانند پوش یاز جمله مواردبرده شوند )به کار  دیمحصول با

 .(محصول

 بشوییدها را کامالً ییلباسشو. 

 بشوییدوجود دارد را  هاآن یبدن رو عاتیما ای، مدفوع که خون ییهامالفه ای هااسلب بالفاصله. 

 د . دستان خودیآلوده را از بدن خود دور نگه دار لیو وسا دیمصرف بپوش کباریدست زدن به مواد آلوده، دستکش  نیح در

 .دیکن زی( بالفاصله پس از برداشتن دستکش تمیکننده دست الکل یضدعفون ایصابون آب و را )با 

 یلک . به طوردیو دنبال کن دیرا بخوان ندهیو مواد شو هالباسروی  ایروی رخشویخانه مربوط به برچسب  یهادستورالعمل، 

شده  هیتوص یدما نیترو با استفاده از گرماستفاده کرده  ییلباسشو نیدستورالعمل ماش مطابق با یمعمول ندهیاز مواد شو

 .کنیدکامالً خشک  را هاآن در برچسب لباس،

 ظرف  کی، درون یزباله خانگدر سطل  ختنیآلوده را قبل از ر لیوسا ریو سا اهماسک، مصرف کباری یهادستکش تمام

 نی( بالفاصله پس از دست زدن به ایکننده دست الکل یضدعفون ایصابون آب و . دستان خود را )با دیمحصور قرار ده

 د.استفاده شوصابون ترجیحا آب و هستند،  فیکثخیلی  هادست. اگر دیکن زیتم لیوسا

 دیخود صحبت کن یارائه دهنده خدمات بهداشت ای یبخش بهداشت محل ای التیبا ا تربیشهرگونه سؤال  درمورد. 
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 کند؟یم هیتوص 19-کووید از یریجلوگ یدر جامعه را برا ماسکاستفاده از  CDC ای: آوالس

-کووید از جمله یتنفس یهابیماریدر برابر  ، از خودشانکنندیاستفاده مماسک از  یکه به خوب یکند افرادینم تضمین CDCخ: پاس

توسط  دیکند. ماسک با هیمتخصص بهداشت و درمان آن را توص کی که دیاسک بپوشزمانی م دیبافقط . شما کنندمحافظت می ۱۹

است.  یدر برابر خطر آلودگ گرانیمحافظت از د یامر برا نیدهند استفاده شود. ایرا نشان م آندارند و عالئم  ۱۹-کووید که یافراد

مرکز  کی ایمنزل ی مانند یهامکاندر  ۱۹-کووید از شخص آلوده بهکه  یافراد ریو سا یکارکنان بهداشت یاستفاده از ماسک برا

 .استمهم  اریبس زیکنند نیمراقبت م یدرمان
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 یپزشک اطالعات
 ست؟یکند چ جادیتواند ایم 19-کووید که ی: عالئم و عوارضوالس

، سرفه و مشکل در ۱با تب دیتا شد فیخف یتنفس یماریبشامل  ۱۹-کووید مبتال به مارانیب یگزارش شده برا ی: عالئم فعلپاسخ

 .تنفس است

 ؟بدهم آزمایش 19-کووید یبرا دیبامن  ای: آوالس

خصص مت کیبه  دی، باداریدنفس  یتنگ ایمانند سرفه  یتنفس یماری، تب و عالئم بنیروز پس از سفر از چ ۱4: اگر در مدت پاسخ

از  اًریعالئم را که اخ نیکه ا ی. اگر با کسدیکن خود، آگاه افراد در تماس نزدیکخود یا  ریاز سفر اخرا  هاآنو کرده بهداشت مراجعه 

 ریو مسافرت اخ این افرادو  گرفتهمتخصص بهداشت تماس  کیبا  دی، بادیابرقرار کرده 2کیمنطقه سفر کرده است تماس نزد نیا

 صیخواهد کرد تا تشخ یشما همکار التیا CDCو  یبهداشت عموم. متخصص بهداشت و درمان شما با بخش را گزارش کنید هاآن

 .ریخ ای دیدار ۱۹-برای کووید شیبه آزما ازین ایدهد که آ

 د؟یکنیم شیآزما 19-کووید یرا برا ی: چگونه فردوالس

 .قابل انجام است CDC فقط در ۱۹-کووید یصیتشخ شیزمان، آزما نی: در اپاسخ

 CDC یاضطرار اتیفوراً به مرکز عمل دیاند، باکرده ییرا شناسا (PUI) یکه شخص تحت بررس یو محل یالتیبهداشت ا ادارات

(EOC)  تا دادهاطالع PUI  در ۱۹-کووید یبرا شیآزما ایدهند که آ صیو تشخ دادهرا گزارش CDC  ایداده شده است اختصاص 

غیر  یها، از جمله در دورهCDCبه مناسب  یهاو حمل نمونه رهی، ذخیآورجمع یبرا یالتی/ ا یبه ادارات بهداشت محل EOC. ریخ

 .کمک خواهد کرد التیتعطسایر آخر هفته /  التیدر تعطاز ساعات کاری یا 

                                                           
 شده باشد دییتأ ای یتب ممکن است ذهن۱ 

 :شودیم فیتعر ریز صورت به به کیتماس نزد2 

 مار،یب از مراقبت هنگام است ممکن کینزد تماس. یطوالن زمان مدت یبرا ۱۹-دیکوو به مبتال ماریب از( یمتر 2) یفوت 6الف( قرار گرفتن در فاصله حدود 

 شود. جادیا ۱۹-دیکوو به مبتال ماریب با اتاق ای انتظار محل گذاشتن اشتراک به ای دیبازد مار،یب با یزندگ

 )مانند سرفه(. ۱۹-دیمبتال به کوو ماریب یبا ترشحات عفون میب( تماس مستق

 یارهایمع، محافظ چشم(، NIOSH نامهیگواه یدارا N95 مصرف کباری( )مانند گان، دستکش، ماسک PPE) یشخص حفاظت لیدر صورت عدم استفاده از وسا

PUI شودیدر نظر گرفته م. 

را  20۱۹کرونا  روسیو یماریب یبرا یافراد تحت بررس یبرا یبهداشت یهامراقبت نهیو کنترل عفونت در زم یریشگیمربوط به پ CDCموقت  یهاهیتوص

 :دیمشاهده کن
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control/controlrecommendations.htm 
CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-nCoV%2Fhcp%2Finfection-control.html. 

شامل مدت زمان قرار گرفتن در معرض )به عنوان مثال مواجهه  کیتماس نزد یابیمحدود است. مالحظات هنگام ارز «کیتماس نزد» فیتعر یاطالعات برا

یم شیرا افزا ماریبه شدت ب ماریب کی)مانند سرفه که خطر مواجهه با  ۱۹-دیفرد مبتال به کوو ینی( و عالئم بالدهدیم شیمواجهه را افزا سکیر تر،یطوالن

 ( است.دهد

 .ردیگ صورت ستند،ه مواجهه معرض در یبهداشت یهامراقبت مراکز در که یافراد به دیبا یاژهیتوجه و

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/infection-control/controlrecommendations.htm
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 ؟شود یابیو بعداا مثبت ارز یمنف آزمایش 19-کووید یتواند برایفرد م ای: آوالس

شود در نمونه فرد می ۱۹-کووید که باعث یروسیاست که و یمعن نیبد یمنف جهی، نتCDC یصیتشخ شی: با استفاده از آزماپاسخ

 .نشود ییشناسا روسیوجود دارد که و مکانا نیعفونت، ا هینشد. در مراحل اول افتی

 یبدان معن ادیبه احتمال ز ،منفی استشده  یآورنمونه جمع یبرا شیآزما جهینتاما فرد عالئم دارد  کیکه یدر حال، ۱۹-کووید یبرا

 .شده استن او یفعل یماریباعث ب ۱۹-کووید روسیاست که و

 انجام دهند؟ یچه کار دی: متخصصان و ادارات بهداشت و درمان باوالس

اظت حف زاتیتجهدستورالعمل مربوط به  کنترل عفونت، از جمله ،بررسیمربوط به افراد تحت  یهادستورالعملها و هیتوص ی: براپاسخ

 :دی، به اطالعات مربوط به متخصصان بهداشت و درمان مراجعه کنیمورد بررسیو در خانه و قرنطینه مراقبت فردی، 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinicalcriteria.html 

 :دیها مراجعه کنشگاهیآزمامربوط به ، به اطالعات هاآن نقلونمونه و حمل یآورکسب اطالعات در مورد جمع یبرا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/index.html 

مراجعه  یعموم شتبهدا نیمتخصصبه اطالعات مربوط به ، ۱۹-کووید در مورد یبهداشت عموم متخصصاناطالعات در مورد  یبرا

 :دیکن

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/php/index.html. 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinicalcriteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/php/index.html
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 و زنان باردار و کودکان 19-د کوویداطالعات در مور
. زنان باردار دچار ستیدر دست ن یاطالع ۱۹-کووید زنان باردار به تیمنتشر شده درباره حساس یعلم یهاحاضر از گزارشدر حال 

 .قرار دهد ۱۹-کووید جمله از یروسیو یتنفس هایعفونترا در معرض  هاآنشوند که ممکن است یم یکیولوژیزیو ف یمنیا راتییتغ

 در ۱۹-شده از کووید موارد گزارش تربیش، قتیوجود ندارد. در حق ۱۹-کووید بر مستعد بودن کودکان نسبت به یمبن یمدرک چیه

در حال انجام  قاتیتحق .گزارش شده است( ترسن پاییندر کودکان )بخصوص ساالن رخ داده است. عفونت در کودکان در بزرگ نیچ

به سرعت در حال تحول است و اطالعات در صورت  تیوضع کی نیمشخص شود. ا وعیش نیمورد ا رد یتربیشاست تا اطالعات 

 .صفحه موجود است نیدر ا ۱۹-کووید شوند. اطالعات مربوط به کودکان و زنان باردار ویبه روز م یدسترس
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 2019 ویروس کرونا: بیماری متداول یهاو پاسخ هاپرسش

 یباردار ( و19-)کووید
 یماریدر معرض خطر ابتال به ب تربیش ایمستعد ابتال به عفونت هستند  تربیشنسبت به عموم مردم زنان باردار  ای: آوالس

 ؟ستنده 19-کوویدیا مرگ ناشی از  دیشد

 یمنیا راتیی. زنان باردار دچار تغمیندار یاطالعات ۱۹-کووید زنان باردار به تیمنتشر شده درباره حساس یعلم یها: ما از گزارشپاسخ

 زیقرار دهد. زنان باردار ن ۱۹-کووید ، از جملهیروسیو یتنفس هایعفونترا در معرض  هاآنشوند که ممکن است یم یکیولوژیزیو ف

ویروس  هایعفونتناشی از  ریوممرگ ایو  ی، عوارض جانبدیشد یهابیماریدر معرض ابتال به  عموم مردمبا  سهیممکن است در مقا

ویروس  اینشانگان )سندرم( تنفسی خاورمیانهو  کوو(-ی )سارسویروس کرونا حاد تنفسی زجرنشانگان )سندرم( ز جمله ی اکرونا

 قرار بگیرند. یباردار نمانند آنفوالنزا در دورا یروسیو یتنفس هایعفونت ریو ساکوو( -ی )مرسکرونا

مشاهده شده است،  افراد در مواجهه نزدیک با بیمار نیدر ب دیگر به فرد یاز فرد ۱۹-کووید روسیو ، انتقالمتحده االتیدر ا اگرچه

. زنان باردار است کمعموم مردم  یبرا یندارد و خطر فور وعیمتحده ش االتیافراد جامعه در ا نیدر ب روسیو نیادر حال حاضر اما 

 .انجام دهند تا آلوده نشوند اجتناب از تماس با افراد بیمارو  هادستمکرر مانند شستن پیشگیرانه معمول  باید اقدامات

 هستند؟ یدر معرض خطر عواقب نامطلوب باردار 19-کووید زنان باردار مبتال به ای: آوالس

 ریابتال به عفونت با سا عوارض. میندار یاطالعات ۱۹-مبتال به کوویددر زنان باردار  یباردارنامطلوب  یامدهای: ما در مورد پپاسخ

 مانیو زا نیسقط جنهمراه با  یرفتن حاملگ نیاز بشامل ، یدر دوران باردارکوو( -و مرس کوو-)سارس مرتبط یهای کروناویروس

 .دنده شیخاص هنگام تولد را افزا صیتواند خطر بروز نقایم یباال در سه ماهه اول باردار یهااست. تب با بچه مرده

باردار در معرض خطر عواقب  یبهداشت یهاپرسنل مراقبتآیا ، 19-کووید مبتال به مارانی: در صورت مراقبت از بوالس

 نامطلوب قرار دارند؟

 مارانیدر معرض ب HCP یو کنترل عفونت را برا سکیر یابیارز یهادستورالعمل دیبا (HCP) باردار یو درمان ی: پرسنل بهداشتپاسخ

از محافظت  یشده بخش مهم هیو کنترل عفونت توص یریشگیپ یهااز روش یرویدنبال کنند. پرا یا مشکوک  شده دییتأ ۱۹-کووید

صورت در  مکانمحدود است. در صورت ا اریبس یدر باردار ۱۹-کووید در مورد طالعاتاست. ا یبهداشت ایهیزیربرنامهدر  HCP از

محدود مشکوک  ایشده  دییتأ ۱۹-کووید مبتال به مارانیبدر معرض باردار را  HCPگرفتن قرار  باید ،دسترس بودن کارمنداندر 

 .ذرات معلق در هوا( دیتول مواجهه با فرایندهای باالتر )به عنوان مثال ردر مراحل خط ژهی، به ودکر

 (؟یانتقال عمود)نوزاد خود منتقل کنند  ای نیرا به جن روسیتوانند ویم 19-کووید زنان باردار مبتال به ای: آوالس

 یتنفسای هقطرک قیبا شخص آلوده از طر کیتماس نزد قیشود، عمدتاً از طرمی ۱۹-کووید که باعث یروسیشود وی: تصور مپاسخ

عمودی )قبل، در حین و بعد از زایمان(  های انتقالراهبا سایر تواند یم ۱۹-کووید زن باردار مبتال به کی ایکه آنی. اابدییم انتقال
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در موارد متون منتشر شده نشان دادند ، حال نی. با استیهنوز مشخص ن ،خود منتقل کند نوزاد ای نیبه جنرا  ۱۹-کووید روسیو

. عالوه بر مثبت نبوداز نوزادان  کدامچیه ۱۹-کوویدآزمایش ، اندتولد شدهم ۱۹-کووید مادران مبتال به ازکه  یکودکان ،ریمحدود اخ

 یبرا یدر مورد انتقال عمود یاطالعات محدود داده نشده است. صیمادر تشخ ریش ای کیوتیآمن عیما یهادر نمونه روسی، ونیا

 .ها گزارش نشده استعفونت نیا یبرا یدر دسترس است، اما انتقال عمودکوو( -کوو و سارس-)مرس های کروناویروس ریسا

 در معرض خطر عواقب نامطلوب قرار دارند؟ یدر دوران باردار 19-کووید مادران مبتال به ازنوزادان متولد شده  ای: آوالس

ال مبتمادران  ینوزادان متولد شده برا نیتولد زودرس( در ب از جمله) ینامطلوب نوزاد یامدهای: براساس گزارش موارد محدود، پپاسخ

مربوط به عفونت مادر بوده و در  امدهایپ نیکه ا ستیحال، هنوز مشخص ن نیگزارش شده است. با ا یدر دوران باردار ۱۹-به کووید

 ی، آگاهیدر دوران باردار ۱۹-کووید محدود مربوط به یها. با توجه به دادهستیعواقب نامطلوب در نوزادان مشخص ن رزمان خط نیا

 یروسیو هایتعفون ریاز اطالعات را ارائه دهد. به عنوان مثال، سا یممکن است برخ یتنفس یروسیو هایعفونت ریاز سا یمنف جیاز نتا

زودرس همراه بوده است.  مانیاز جمله وزن کم هنگام تولد و زا ینامطلوب نوزاد یامدهایآنفوالنزا با پ ندمان یدر دوران باردار یتنفس

 شیخاص هنگام تولد را افزا صیممکن است خطر بروز نقا یباردار لیآنفلوانزا با تب باال در اوا ای ی، داشتن سرماخوردگنیعالوه بر ا

 یدر دوران باردارکوو( -کوو و مرس-یروس )سارسکروناو هایعفونت ریبا ساآلوده مادران  از نارسنوزادان  ای زودرس ودهد. نوزادان 

 .اندآمده ایبه دن

مدت بر سالمت و رشد  ینوزاد بتواند اثرات طوالن ایزن باردار  کیدر  19-کووید خطر وجود دارد که نیا ای: آوالس

 داشته باشد؟ یفراتر از دوران نوزاد ینیبال تیبه حما ازیداشته باشد که ممکن است ن رخوارانیش

یا نوزادان در معرض  ۱۹-مبتال به کوویدنوزادان  یمدت بر رو یطوالن یدر مورد اثرات سالمت یاطالعات چیهزمان،  نی: در اپاسخ

 یوزن کم هنگام تولد با عوارض جانببا  انیا نوزادنارس و  اننوزاد ،یرحم وجود ندارد. به طور کل در ۱۹-کننده کووید جادیا روسیو

 .همراه هستندمدت  یطوالن

 مرتبط است؟ رخواریش یبا خطر احتمال یردهیدر دوران ش 19-مبتال به کووید مادر ای: آوالس

از انتقال شود که عمدتا یتصور مگزارش شده است و  ۱۹-مبتال به کوویدبا شخص  کیتماس نزد قیاز طر فردبه  فرد: انتقال پاسخ

 فرد مبتال انجام شود.عطسه  ایسرفه ناشی از  یتنفسای هقطرک قیطر

نشده  افتی ۱۹-کووید مبتال بهان مادر ریدر ش روسیووجود بر  یمبن یمدرک چیکه تاکنون گزارش شده است، ه یموارد محدود در

لوده وجود آمادر  ریدر ش یعفون روسیویا به عبارتی حضور مادر  ریش قیطراز  ۱۹-کووید روسیدر مورد انتقال و یاطالعات چیاست. ه

 ندارد.

 هیعل پادتنحال،  نیداده نشده است. با ا صیمادر تشخ ریدر ش روسیو، ۱۹-کووید آلوده به ردهیمحدود از زنان ش یهاگزارش در

 نمونه مشاهده شد. کیحداقل در  کوو-سارس
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مادران  یمادر برا ریبا ش هیتغذ موقت در مورد دستورالعمل

 19-کووید یتحت بررس اشده ی دییتأ 19-کووید مبتال به

این  ی( براPUI) یتحت بررستأیید شده بوده و یا  ۱۹-مبتال به کوویددرنظر گرفته شده است که  یزنان یموقت برا دستورالعمل نیا

-کووید موقت بر اساس آنچه در حال حاضر در مورد دستورالعمل نیهستند. ا یردهیو در حال حاضر در حال ش قرار گرفته بیماری

 دستورالعمل نیا CDC، تربیشاطالعات به  ازی، بنا شده است. در صورت نشناخته شده یروسیو یتنفس هایعفونت ریو انتقال سا ۱۹

 سایت ، بهمانیپس از زا یاضطرار طیدر شرا یردهیدرباره ش دسترسی به دستورالعمل یکند. برایموقت را در صورت لزوم به روز م

 زیر مراجعه کنید:

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/inpatientobstetric-healthcare-guidance.html 

 مادر ریش قیاز طر 19-کووید انتقال

 هعطس ایسرفه ناشی از  یتنفس ایهقطرک قیعمدتاً از طرفرد به فرد  انتقالشود که یناشناخته است. تصور م بسیار ۱۹-شیوع کووید

 مبتال به. در مطالعات محدود در مورد زنان (یزا تنفسیماریعوامل ب ریآنفوالنزا و سا وعیبه ش هیشب) شودیمشخص آلوده انجام 

یاما ما نم؛ داده نشده است صیمادر تشخ ریدر ش روسی، وکوو(-)سارس حاد تنفسیزجر نشانگان )سندرم( مبتال به و  ۱۹-کووید

 .مادر منتقل کنند ریش قیرا از طر روسیتوانند ویم ۱۹-به کوویدمادران مبتال  ایکه آ میدان

 یعفون یهابیماری ریسا یبرا CDC یردهیش ییراهنما

 چیه CDCشود. ینم هیمادر توص ریوجود دارد که ش یی. موارد استثناشودیم هابیماریاز  یاریمحافظت در برابر بسسبب مادر  ریش

 اینشانگان )سندرم( تنفسی خاورمیانه ایکوو -سارس مشابه مانند هایویروسهنگام عفونت با  یردهیش یبرا یخاص دستورالعمل

 ندارد.کوو( -)مرس

از  یریجلوگ یبرا یاطیکند که مادر مبتال به آنفوالنزا در ضمن اقدامات احتیم هیتوص CDC، مانیپس از زا یفور طیخارج از شرا

 دادن به نوزاد خود ادامه دهد. ریش بهخود،  رخواریبه ش روسیو وعیش

 19-ی برای کوویدتحت بررس ایشده  دییتأ 19-کووید مادران مبتال به یردهیدر مورد ش ییراهنما

شروع شیردهی و چگونه  ایآ کهنیناشناخته است. ا ۱۹-کوویددر مورد  ؛ امانوزادان است تربیش یبرا هیمنبع تغذ نیمادر بهتر ریش

 ۱۹-کوویدمادر مبتال به  کیمشخص شود.  یبهداشت یهاخانواده و ارائه دهندگان مراقبت یتوسط مادر با هماهنگ دیبا یابد،ادامه  ای

به نوزاد خود، از جمله شستن  روسیو وعیاز ش یریجلوگ یبرا یاحتمال یاطیاز اقدامات احت دیعالمت دار، با PUI کی ایشده  دییتأ

 ریشاستفاده از استفاده کند. در صورت شیردهی ماسک هنگام  دنیپوش مکانخود قبل از لمس کردن نوزاد و در صورت ا یهادست

 زیمربوط به تم یهاهیو توصبشویدخود را  یهادست، یبطر ایقبل از لمس هر قسمت پمپ  دی، مادر بایبرق ای یمادر با پمپ دست

 سالم برای شیر دادن نوزاد استفاده کنید. یک مادر شیردهاز  ،مکان. در صورت ادکن دنبال کردن مناسب پمپ را بعد از هر بار استفاده

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatientobstetric-healthcare-guidance.html
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ویروس در مورد بیماری  متداول یهاپاسخها و پرسش

 ( و کودکان19-)کووید 2019 کرونا
توان از یو چگونه مند ترحساس 19-ایجاد کننده کووید روسینسبت به و عموم مردمبا  سهیکودکان در مقا ای: آوالس

 کرد؟ یریعفونت جلوگ

گزارش شده  و شده دییتا ۱۹-کوویدموارد  تربیش، قتیبر مستعد بودن کودکان وجود ندارد. در حق یمبن یمدرک چی، هخیر: پاسخ

نشانگان که در مورد  یگزارش شده است. از اطالعات محدودر تبا سن کمدر بزرگساالن رخ داده است. عفونت در کودکان  نیاز چ

منتشر شده است، عفونت  کوو(-)مرس انهیخاور م روسیواکرن یتنفسنشانگان )سندرم( و  کوو(-سارس) حاد تنفسیزجر )سندرم( 

از  برگشتهمسافران  افراد در تماس نزدیک نیدر ب ۱۹-ایجاد کننده کووید روسیبه فرد و انتقال فرد .نیست عیدر کودکان نسبتًا شا

عموم مردم  یندارد و خطر آن برا وعیمتحده ش االتیاجوامع در حال حاضر در  روسیو نیشده است. ا دهید نیدر چ یاستان هوبئ

ب و آبا استفاده از  هادستمکرر کردن  زیمعمول از جمله تم رانهیشگیاقدامات پ دیاز عفونت با یریجلوگ یکم است. کودکان برا

 .را انجام دهند( آنفلوانزاواکسیناسیون به روز )از جمله واکسن و  دوری از افراد بیمار، یکننده دست الکل یضدعفون ایصابون 

 با بزرگساالن متفاوت است؟ سهیدر کودکان در مقا 19-کووید ینیارائه بال ای: آوالس

 فیو سرفه را توص ینیب زشیمانند تب، آبر یعالئم سرماخوردگ نیدر چ ۱۹-کووید از کودکان مبتال به یمحدود یهاگزارش: پاسخ

 یهاگزارش نیگزارش شده است. ا ۱۹-کووید کودک مبتال به کیکرده است. عالئم دستگاه گوارش )استفراغ و اسهال( حداقل در 

 مانند) دیاند و اگرچه عوارض شدنشان داده یفیشده معموالً عالئم خف دییتأ ۱۹-کووید به دهد که کودکان مبتالیمحدود نشان م

 نادر است.اما بسیار گزارش شده است،  نیز (کی، شوک سپتحاد تنفسی زجرنشانگان )سندرم( 

 از عفونت یناش ریوم، عوارض و مرگدیشد یماریبه بدر معرض خطر ابتال با بزرگساالن  سهیدر مقاکودکان  ای: آوالس

 هستند؟ 19-کووید

 نیمحدود از چ یهاگزارش شده است. گزارش ۱۹-کووید کودکان مبتال به یبرا ینیبال جیاز نتا یکم اریبس یها: تاکنون گزارشپاسخ

نشانگان  مانند) دیهمراه هستند و اگرچه عوارض شد فیشده با عالئم خف دییتأ ۱۹-کوویداز آن است که کودکان مبتال به  یحاک

 ریحال، مانند سا نیموارد نادر است. با ا نیرسد که ایبه نظر ماما ( گزارش شده است، کیشوک سپت ،حاد تنفسی زجر)سندرم( 

 ضعیف یبهداشت طیکه شرا یمانند کودکان) دیاز کودکان در معرض خطر عفونت شد یخاص تی، ممکن است جمعیتنفس یهابیماری

 .گیرندقرار  (دارند

 وجود دارد؟ 19-کووید کودکان مبتال بهدرمان قابل قبولی برای  ای: آوالس

وجود  ۱۹-کووید یمتحده برا االتیا یغذا و دارو سازمانز توسط امج ایشده  هیتوص یروسیضد و یدارو چی: در حال حاضر هپاسخ

از  یتیحما تیریو مد یدرمان-بهداشتیو کنترل عفونت در مراکز  یریشگیاقدامات پ عیسر یشامل اجرا یکینیکل تیریندارد. مد
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 ویشستش، سرفهدهان هنگام از جمله پوشاندن  پیشگیریمعمول ای هدر برنامه دیبا هاآنخانواده  یو اعضا کودکان باشد.یعوارض م

واکسیناسیون در مقابل از جمله ) به روز ونیناسیبر الکل، واکس یمبتن یکننده دست یضدعفون ایصابون آب و با  هادستمکرر 

 .تنفسی جلوگیری کنند هایعفونترده و از شیوع ک استفاده (آنفوالنزا
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برنامه یبرا انیو کارفرما تجار یموقت برا دستورالعمل

، (19-)کووید 2019 ویروس کرونابیماری  به پاسخ و یزیر

 2020 هیفور
 ، تهیه شدهشناخته شده( ۱۹-)کووید 20۱۹ ویروس کرونا یماریچه که در حال حاضر در مورد بموقت بر اساس آن دستورالعمل نیا

موقت را به  دستورالعمل نی، اتربیشبه اطالعات  یدر صورت لزوم و با دسترس (CDC) هابیماریاز  یریشگیمراکز کنترل و پ. است

 .کنندیروز م

CDC  تیفعال ۱۹-کووید به یدر پاسخ به بهداشت عموممتحده  االتیدولت او همراه با  یخدمات انسانوزارت بهداشت و همراه با 

ی های کروناویروس چه در موردبر اساس آن یادیتا حد ز یناشناخته است. دانش فعل ۱۹-کننده کووید جادیا روسیو وعیکند. شیم

 .است ، استوارمشابه شناخته شده

 CDC یصنعت دستورالعمل

 :ییمایهواپبرای خطوط  منابع

https://www.cdc.gov/quarantine/air/managing-sicktravelers/nCoV-airlines.html 

 :انیریصنعت کشت یبرا منابع

https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/index.html 

 CDC   بخش تجارت

 .دهدیارائه م CDC یبخش خصوص یشرکا یبرا ۱۹-بیماری کووید را در مورد یتیموقع یبروزرسان کی Messonnier دکتر

، گربه از جمله شتر، گاو واناتیمختلف ح یهااز گونه یاریکه در انسان و بس هستند هاویروسخانواده بزرگ از  کی های کروناویروس

کوو و -مرس مانند) شوند عیافراد شا نیتوانند افراد را آلوده کرده و بعد از آن بیم یوانیح هایویروسنارواست. ک عیشا و خفاش

از انتقال فرد به فرد محدود در  یو برخ ابدییگسترش م گرید فردبه  یاز فرد نیدر چ ۱۹-ایجاد کننده کووید روسیو کوو(.-سارس

 یمانند آنفوالنزا یتنفس یهابیماریدر حال حاضر حال،  نیمتحده گزارش شده است. با ا االتیاز جمله ا نیخارج از چ یکشورها

 .رواج دارد همتحد االتیاز جوامع ا یاریدر بس یفصل

و در مراکزی محل کار  در ۱۹-ی از جمله کوویدحاد تنفس یهابیماریمواجهه با از  یریممکن است در جلوگ ریموقت ز دستورالعمل

ارائه نیز را  یزیرمالحظات برنامه، ۱۹-کوویدتر گسترده وعیدر صورت ش دستورالعمل نیکمک کند. ادرمانی -غیر از مراکز بهداشتی

 .دهدیم

https://www.cdc.gov/quarantine/air/managing-sicktravelers/nCoV-airlines.html
https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/index.html
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. دیکن نییتع را ۱۹-کوویدتا خطر  دیاستفاده کن ریگفته شده در ز رهنمودهای، فقط از کار طیدر مح ضیو تبع انگاز  یریجلوگ یبرا

در  یتربیش. اطالعات دیکن دییرا تأ ۱۹-کووید یو حتما محرمانه بودن افراد دارا دینکن نییکشور مبدأ تع ایخطر را بر اساس نژاد 

 .ادامه دارد قاتیتحقمورد نیاز است و  ۱۹-کووید یهایژگیو ریانتقال، شدت و سا تیمورد قابل

 :انیکارفرما کنونی استفاده یشده برا هیتوص یراهکارها

 :که در خانه بمانند دیکن بیرا ترغ ماریطور فعال کارمندان ب به

 د ناز تب نباش یکه عار یحتماً در خانه بمانند و تا زمانشود که توصیه میدارند  یحاد تنفس یماریکه عالئم ب یکارکنان به

ساعت  24حداقل  گریعالئم تب و هرگونه عالئم دو دارای ( یبا استفاده از دماسنج دهان تربیش ای گرادیدرجه سانت 37.8)

محل  ( هستند، بهسرفهضدداروی مانند دهنده عالئم ) رییتغ یداروها ریسا ایکاهش دهنده تب  یاستفاده از داروها ونبد

 .بودن در خانه بمانند ماریبه سرپرست خود اطالع دهند و در صورت ب دیبا کارمندانبرنگردند. کار خود 

 است و  یبهداشت عموم یهاهنمودو مطابق با ر ریپذانعطاف ماریب بیرون آمدنای هسیاستکه  دیحاصل کن نانیاطم

 .ها آگاه هستنداستیس نیکارمندان از ا

 مورد  رهند، ددی تجاری شما را انجام میهافعالیتاستخدام شده یا قراردادی هستند و کارمندان که دارای  ییهاشرکت با

ی بیرون آمدن بیمار مجازات ریغ یهااستیتا س دیکن بیرا ترغ هاآنو  دیصحبت کن ماریکارمندان بدر خانه ماندن  تیاهم

 .کننداستفاده 

 ماریکارکنان ب یبرا یارائه دهنده خدمات بهداشت ادداشتیبه  یازی، نبازگشت به محل کار ای یماریصحت ب دییتأ یبرا 

و  ودهبشلوغ  اریممکن است بس یو مراکز درمان یدفاتر ارائه دهنده خدمات درمان رای، زدیندار یحاد تنفس یماریمبتال به ب

 .اسناد و مدارک به موقع نباشند نیقادر به ارائه چن

 ماریخانواده ب کیدهد در خانه بمانند تا از یرا حفظ کنند که به کارمندان اجازه م یمنعطف یهااستیس دیبا انیکارفرما 

 .مراقبت کنند

 خانواده  یاعضا ریسا ای ماریمراقبت از فرزندان ب یاز کارمندان ممکن است برا یتربیشبدانند که تعداد  دیبا انیکارفرما

 .، در خانه بمانندماریب

 :را جدا کنید ماریب کارمندان

 CDC داده  نشانهنگام ورود به محل کار را نفس(  یتنگ و سرفه) یحاد تنفس یماریکه عالئم ب یکند کارمندانیم هیوصت

سرفه  هنگام دیبا ماریو فوراً به خانه فرستاده شوند. کارمندان ب شدهکارکنان جدا  ریاز سا دیشوند با ماریدر طول روز ب ایو 

 .(خود استفاده کنندآرنج پارچه از در صورت عدم وجود )بپوشانند  پارچه کی باو دهان خود را  ینیعطسه، ب ای

 و بهداشت دست توسط همه کارکنان یتنفس نیقوانتأکید بر ، یماریبر ماندن در خانه در هنگام ب دیتأک: 

در دست بهداشت رعایت سرفه و عطسه و  رعایت آداب، یماریدر هنگام بیی نصب کنید که به ماندن در خانه پوسترها -

 کنند، تشویق کند.ی که مراجعه میمناطق ریسایا ورود به محل کار و هنگام 

 .دیاستفاده کارمندان فراهم کن یو ظروف دفع بدون لمس را برا دستمال -
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 دارد الکل ٪۹5-60که حداقل  یکننده دست الکل یماده ضدعفون کیبا  مکرراتا دستان خود را  دیکارمندان دستور ده به -

 حاً یجتر دیهستند، با فیکث خیلی هادست. اگر دینبشوصابون و با آب  هیثان 20دستان خود را حداقل به مدت  ایکنند  زتمی

 استفاده شوند.صابون آب و 

 .دینحاصل ک نانیاطم ی. از حفظ منابع کافدیکن هیبر الکل را در محل کار ته یو مواد پاک کننده دست مبتنو صابون آب  -

 .دیکن بیتا بهداشت دست را ترغ دیدر اتاق کنفرانس قرار ده ای مکان نیچنددست را در پاک کننده 

 :دیمراجعه کن زیتم دستمربوط به سرفه و عطسه و  یهاتیبه وب سا تربیشاطالعات  یبرا -

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html 

https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html 

 دیرا انجام ده یطیمعمول مح نظافت: 

مول مع کننده زیمواد تم از .دیکن زیرا تم دستگیره درو رومیزی کار،  میزند تمام سطوح لمس شده در محل کار مان مرتباً -

 .دیموجود در برچسب را دنبال کن یهادستورالعملو  کردهاستفاده 

 شود.ینم هیکردن معمول توص زیفراتر از تم یاضاف گندزدای چیحال حاضر ه در -

( قبل زیم و، کنترل از راه دور دیصفحه کل دردستگیره  مانندتا سطوح متداول ) دیکن تهیهمصرف را  کباریمرطوب  دستمال -

 از هر بار استفاده توسط کارکنان پاک شود.

 اقدامات را انجام دهند: یکه برخ دیکن هیاز مسافرت به کارمندان توص قبل 

 یهاهیو توص هادستورالعمل نیآخر یرا برا )CDC )https://wwwnc.cdc.gov/travel یمسافرت یسالمت یاخطارها -

در حال رفتن به که  یسفر مخصوص مسافران اطالعات .دیکن یبررس را کرد دیکه به آن سفر خواه یمربوط به هر کشور

توان در وب یرا مای هواپیمایی هکارکنان و خدمهو اطالعات مربوط به  گردندبر میبه کشورشان  نیاز چچین بوده و یا 

 :افتی CDC تیسا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 nCoV / مسافران / index.html. 

خود اطالع دهند و در  مدیرو به  کرده یرا بررس خود یحاد تنفس یماریتا قبل از سفر عالئم ب دیکن هیکارمندان توص به -

 :در خانه بمانند یماریصورت ب

https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019nCoV/about/symptoms.html 

خود اطالع دهند و در  مدیرد که باید به ی، بفهمانشوندرت یا انجام وظیفه موقت بیمار میکارکنان بیمار که هنگام مساف به -

 صورت نیاز باید فوراً با یک مشاور بهداشتی تماس بگیرند.

کرده  یرویپ یپزشک یهامراقبتبه  دسترسی یشرکت شما برا استیاز س دیبا ماریمتحده، کارمندان ب االتیخارج از ا در -

 افتنیدر  هاآنتا به  رندیخارج از کشور تماس بگ یپزشک یهاشرکت کمک ای یبهداشت یهاارائه دهنده مراقبت کیبا  ای و

خدمات  افتنیتواند در یمتحده م االتیا یافسر کنسول کید. یکمک کن ورمناسب در آن کش یارائه دهنده خدمات درمان

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html
https://wwwnc.cdc.gov/travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019%20nCoV%20/%20مسافران%20/%20index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019nCoV/about/symptoms.html
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و منابع  یی، توانایمتحده، مجوز قانون االتیا ینظام زاتیها و تجهیها، کنسولگرحال، سفارتخانه نیکمک کند. با ا یدرمان

 خارج از کشور ندارند. یشهروندان خصوص یرا برا یمراقبت پزشک ایدارو، واکسن تجویز  یالزم برا

 ۱۹-کوویدپراکنده  وروددر پاسخ به  یاضاف اقدامات: 

خود را مطلع کرده و  مدیر دیدارند، با ۱۹-بیماری کوویددر خانه با  ماریعضو خانواده ب کیهستند اما  سالمکه  یکارمندان -

 :مراجعه کنند CDC دستورالعمل، به مواجهه احتمالی خود یبرا خطر یابینحوه انجام ارز

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/php/riskassessment.html 

 با یکارمندان خود را از مواجهه احتمال ریسا دیبا انی، کارفرمااست ۱۹-مبتال به کووید کارمند کیتأیید شود که اگر   -

 محرمانه را حفظ کنند.مسائل ( ADA) تیمعلول یدارا یاهییکایآمر قانونطبق و  در محل کار آگاه کنند ۱۹-کووید

نحوه انجام  یبرا CDC به دستورالعمل دیباهستند،  تأیید شده ۱۹-مبتال به کوویدهمکار مواجهه با در  ی کهکارمندان

 مراجعه کنند. مواجهه احتمالی خود یبراخطر  یابیارز

 متحده االتیدر ا 19-کووید یاحتمال وعیش یبرا یزیربرنامه

 االتیدر ا ۱۹-کووید وعیاز ش یشوند، ناشناخته است. اگر شواهد ۱۹-کووید چند نفر مبتال به کهنیا ای یماریب شدتدر حال حاضر 

مختلف پاسخ دهند  شدتبیماری با به  ریپذانعطاف یاوهیکنند تا بتوانند به ش یزیربرنامه دیبا انیمتحده وجود داشته باشد، کارفرما

کارمندان شاغل  از جمله، آمریکا مردم عموم یخود را اصالح کنند. برا حرفهبه  ییپاسخگو یهادر صورت لزوم برنامه او آماده باشند ت

 بهداشتی، خطر فوری وجود ندارد ۱۹-کووید مواجهه بازیادی برای و در جایی که خطر  درمانی-در مراکزی غیر از مراکز بهداشتی

 یماریب تدر مورد شد یالمللنیو ب یمل یهانظارت بر دادهچنان به همکارانش هم و CDC .شودکم تلقی می ۱۹-کووید ناشی از

 .دهندیارائه مرا  یاضاف یهاهیتوصو در صورت لزوم را انجام داده مداوم  یهایابیارز نیا جیانتشار نتا ادامه داده و کار ۱۹-کووید

 یزیربرنامه مالحظات

را  یحاد تنفس یهابیماری وعیتوانند شیکه چگونه م رندیدر نظر بگ، متحده االتیدر ا یماریب وعیدر صورت ش دیبا انیکارفرما همه

 کیکه ممکن است  دهند بسطو  ییاهداف خود را شناسا دیبا هاآن. حداقل کنندرا در محل کار خود  ۱۹-کووید ریکاهش داده و تأث

 یتربیشکه در معرض خطر  یکارمندان، )ب( محافظت از افراد نیموارد را شامل شود: )الف( کاهش انتقال در ب نیچند مورد از ا ای

موجودات  ریبر سا یمنف راتید( به حداقل رساندن تأث)و  یتجار یهافعالیتقرار دارند، )ج( حفظ  یبهداشت یعوارض جانب یبرا

 :مناسب عبارتند از یهادر مورد پاسخ یریگمیهنگام تصم یاصل الحظاتاز م ی. برخهاآن نیتأم رهیموجود در زنج

 که تجارت در آن واقع شده است. یا( در جامعهریوممرگ زانیو م بیمارستاندر  یبستر ماریتعداد افراد ب) یماریب شدت 

 بوده و ممکن است دارای ریسک باالتری در مقابل اثرات نامطلوب بهداشتی  ریپذبیآس ی کهکارکنان یرو یماریب ریتأث

ند مان دیشد یهابیماریاز افراد در معرض ابتال به  یکه ممکن است برخ دیآگاه کن را کارمندانباشند.  ۱۹-ناشی از کووید

 .باشند یتربیشهستند، در معرض خطر  یمزمن پزشک طیشرا یکه دارا یساالن مسن و کسانبزرگ

 کودک و مدارس یهابرنامه تعطیلی، یماریب لیبه دل هاآنخانواده  یو اعضا کارمندان بتیغ یتعداد احتمال شیافزا یبرا 

 :دیآماده شو یماریب لیبه دل

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/php/riskassessment.html
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 ،معمولاز حد  تربیش بتیدر صورت غکنند.  یزیردر محل کار برنامه بتیبه غ ییگونظارت و پاسخ یبرا دیبا انیکارفرما -

 .دیکن ادهیکار پودر کسب یاساس یادامه کارکردها یرا برا ییهابرنامه

محل ی، دیکل یدر صورت عدم حضور اعضا یحتکه استفاده کنید  یابه گونه یاساس فیانجام وظا یبرا نوبتی پرسنلاز  -

 .باشد تیکار قادر به فعال

 ازیتا در صورت ن دی. آماده باشدیکن یابیرا ارز خودمحصوالت  ایو جامعه به خدمات  گرانیو اتکاء د یاساس یعملکردها -

 یبندتی، اولونیگزیکنندگان جا نیتأم ییشناسامانند ) دیده رییخود را تغ یتجار یهاحساس، روش اتیحفظ عمل یبرا

 .(دیخود را به طور موقت متوقف کن اتیملاز ع یدر صورت لزوم برخ ای انیمشتر

 انجام اقدامات مناسب مندرج در برنامه  یرا برا یمحل رانیشوند تا مدیم قیتشو یشغل مکان کیاز  شیبا ب انیکارفرما

 کنند. تعیینموجود در هر منطقه،  طیخود بر اساس شرا یشغل یعفون یهابیماری وعیپاسخ به ش

 قرار گرفته تا اطالعات به موقع و  قیهمه مشاغل به شدت مورد تشو یبرا یو محل یالتیا یبا مقامات بهداشت یهماهنگ

ممکن  وعیجا که شدت ش. از آنشود، ارائه دهدانجام میدر آن  اتیکه عمل یمکانمناسب را در هر  یهابتوانند پاسخ قیدق

جوامع  یخاص برا یهاباید رهنمود یباشد، مقامات بهداشت و درمان محل اوتمتف ییایجغراف تیاست با توجه به موقع

 خود صادر کنند.

 یعفون یهابیماری وعیشدر برابر  یبرنامه واکنش کی جادیا یمالحظات مهم برا

 ۱۹-کووید کار خود در برابر یرویمحافظت از ن یرا برا یی، راهکارهااتیاز استمرار عمل نانیضمن حفظ اطم دیبا انیکارفرما هیکل

 نیاز قوانبه پیروی  دیبا و در خانه بمانند و دور از محل کار باشند دیبا ماریکارمندان ب هی، کل۱۹-کووید وعیش نیآماده کنند. در ح

 .کردن معمول سطوح لمس شده به طور مرتب انجام شود زید و تمنق شویو بهداشت دست تشو یتنفس

 :دیبا انیکارفرما

 دیکنیم ریبرنامه خود درگ یو بررس هیاست و کارمندان خود را در ته ریپذطرح انعطاف نیکه ا دیحاصل کن نانیاطم. 

 اصالح شودطرح مشخص و  مشکالت ای نقاط ضعفتا  دیمتمرکز را با استفاده از برنامه خود انجام ده نیتمر ای بحث. 

 و  دیده حیتوضآن را  یریپذمحل کار و انعطاف یمنابع انسان یهااستیو س دیخود را با کارمندان به اشتراک بگذار برنامه

 .خود آگاه کنید ایحقوق و مزارا از  هاآنو 

 و  یبازرگان یهاشماست(، اتاق نیتأم رهیکه در زنج ییهاآن ژهیمشاغل موجود در جوامع )به و ریاقدامات را با سا نیبهتر

 .دیدر جامعه به اشتراک بگذار ییپاسخگو یهابهبود تالش یها براانجمن

 :یعفون یهابیماری وعیبرنامه پاسخ به ش یبرا ییهاهیتوص

  دیکن ییکارمندان خود شناسا یمربوط به کار را برا یاحتمال یو خطرات سالمتمواجهات شغلی .OSHA  بیشاطالعات

 دارد: ۱۹-با کووید یمحافظت از کارگران در برابر مواجهه احتمال یدر مورد چگونگ یتر

https://www.osha.gov/SLTC/covid19-/ 

https://www.osha.gov/SLTC/covid19-/
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 بهداشت  یهاهیها مطابق با توصهیها و رواستیکه س دیحاصل کن نانیتا اطم دیرا مرور کن یمنابع انسان یهااستیس

، به آدرس انیکارفرما یهاتیدر مورد مسئول تربیشاطالعات  یبرااست محل کار  یو فدرال یالتیا نیو مطابق با قوان یعموم

مراجعه   /https://www.eeoc.govتیساوببه  فرصت اشتغالتساوی و   /https://www.dol.govوزارت کار ایت سوب

 کنید.

 قابل انعطاف )مثالً ارتباط از راه دور( و ساعات  یهامانند کارگاه ییهاوهیها و شیخط مش دیتوانیم ایکه آ دیکن کاوش

بین کارمندان و  چنینهمکارمندان و  نیب یکیزیف فاصلهتا  دیکن جادی( را انامنظم یهافتیشمانند ) ریپذانعطاف یکار

یمذاری اجتماعی گای فاصلههبه ایجاد استراتژی هیتوص یاگر مقامات بهداشت و درمان محل) دیده شیافراد را افزا ریسا

که  یتا زمان ورود به محل کار یکارمندان را به جا دیکه قادر به کار از راه دور هستند، سرپرستان با یکارکنان یبرا .(کنند

ساختریاطالعات و ز یکه شما از فناور دیحاصل کن نانیکنند. اطم قیشوت یدورکاربه عالئم به طور کامل برطرف نشود، 

 .دیکنند، برخوردار هستمیخانه کار در که  یکارمند نیاز چند یبانیپشت یالزم برا یها

 خود )به عنوان مثال، مواد  نیتأم رهیو عناصر مهم موجود در زنج یاساس ایهیا نقش ، مشاغلیتجار یاساس یکارکردها

را  یتجار یهافعالیتحفظ  یبرا ازیو تدارکات( مورد ن یفرع یمانکارهایکنندگان، خدمات / محصوالت پ نی، تأمهیاول

 .دیکن یزیرها، نحوه عملکرد شغل خود را برنامهرهین زنجیا قطع ای ت کاریبیغ شی. در صورت افزادیکن ییشناسا

 یتجار اتیعمل رییتغنحوه ، یعفون یهابیماری وعیو خاتمه برنامه واکنش ش یسازفعال یهاهیها و رو، محرکمقامات 

. ص کنیدرا مشخ یدیبه کارکنان کل یانتقال دانش تجار نحوه ( ودهید بیدر مناطق آس اتیبسته شدن عمل ای رییتغمانند )

 .دیکن یخود همکار یمحل شتعوامل محرک، با مقامات بهدا نیا ییشناسا یبرا

 کارمندان  نیبمواجهه تا  دیکن یزیرهستند، برنامه یاجتماع ذاریگاستراتژی فاصلهخواستار  یاگر مسئوالن بهداشت عموم

 کارمندان و مردم به حداقل برسد. نیب چنینهمو 

 و  یعفون یهابیماری وعیپاسخ به ش یهادر مورد برنامه یتجار یارتباط با کارمندان و شرکا یبرقرار یرا برا یندیفرآ

و ارتباطات  دیکن ینیبشیو اطالعات غلط کارمندان را پ عاتی. ترس، اضطراب، شادیکن جادیا ۱۹-کوویداطالعات  نیآخر

 .دیکن یزیراساس برنامه نیرا بر ا

 اگر  .(بدتر شود ۱۹-بیماری کوویداگر  ژهیبه و) تعطیل شوندکودک و مدارس ممکن است  یهاجوامع، برنامه یبرخ در

 یمانند و کسانیدر خانه مخود  ماریخانواده ب یمراقبت از اعضا یکه برا یافراد) افزایش یابد ماریکارمندان ب تعداد بتیغ

 تجار. دیرا مشخص کن خود، نحوه عملکرد مراقبت کنند( از کودکان خودبه دلیل تعطیلی مدارس باید در خانه بمانند و  که

 کارمندان آماده شوند. نیا یبراکاری  ییهااستیو س ریپذانعطاف یکار شرایط جادیا یبرا دیبا انیکارفرما ریو سا

 در حال حاضر، گذارد. یم ریتأث ،رندیگ یسطح جامعه م برای یکه مقامات بهداشت عموم یماتیبر تصم یمحل طیشرا

 .بگذارند، نندککار میکه در آن  یاها در هر جامعهبرنامه یریادگی یوقت خود را برا دیبا انیکارفرما

 لغو را  دیگر یبه کشورها یضرور ریغ یتجار یمتحده وجود دارد، سفرها االتیدر ا ۱۹-کووید وعیبر ش یمبن یشواهد اگر

 :برای سفر در سایت زیر قابل رویت است CDCکنید. دستورالعمل 

https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/travelers/index.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/travelers/index.html
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 رمایکارمندان در بازگشت به خانه را در صورت ب ییکشورها اعمال شود که توانا ریسفر ممکن است توسط سا یهاتیمحدود 

 .کندمی، محدود بودن در هنگام سفر

  دیرا لغو کن کاریبزرگ  یدادهایرو ایجلسات. 

 دیکن ریرا درگ یو محل یالتی، ادارات بهداشت ایمحل وعیانتشار اطالعات ش یهاو روش یارتباط یهاکانال دییتأ یبرا. 
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متحده:  االتیاجوامع  در 19-کوویدکاهش  دستورالعمل

 وعیشبه  و پاسخ جامعه یآمادگ یبرا ییدارو ریمداخالت غ

 بیماری
که  ۱۹-کووید ظهور مانندنو یتنفس یهابیماریتواند گسترش یاست که م یاقدامات بهداشت عموماز  (NPI) ییداروریغ مداخالت

و فردی  حفاظتشامل اقدامات  دارویی مداخالت غیر. ۱کاهش دهدرا  ستیدر دسترس نبرای آن  ییواکسن و درمان داروهنوز 

جامعه در جوامع  یآمادگ جادیا یبرا. این مداخالت شودیاجرا م دهیب دیجامعه که توسط جوامع آسبه کار گرفته شده در اقدامات 

 ،رخ داده است هاآندر  یماریاز ب یاخوشه ای یکه موارد محل یدر اجتماعات وعیاز پاسخ ش تیحما یبرا و ۱۹-کووید یماریبدون ب

 .رندیگیمورد استفاده قرار م

NPIS در جامعه یآمادگ یبرا 

CDC را دنبال کنند انهروز رانهیشگیکند اقدامات پیم هیها توصه افراد و خانوادهب: 

 عالئم  نی، ا. در حال حاضردیدر خانه بمان دیهستار دعالمت یتنفس یماریب بهمبتال  یداوطلبانه در منزل: وقت یجداساز

 .۱۹-تا ویروس کووید است یتنفس هایویروس ریسا ایآنفوالنزا ویروس از  یناش تربیش

 بیندازید.را درون سطل زباله  دستمال، سپس دیبا دستمال بپوشاندهان خود را سرفه و عطسه در هنگام تنفس:  آداب 

 ؛ قبل از غذا توالتمخصوصاً بعد از رفتن به ) بشوییدبا آب و صابون  هیثان 20را حداقل به مدت  هادستدست:  بهداشت

 (عطسه ای، سرفه ینیب فین کردنخوردن؛ و بعد از 

 دکنی استفاده الکل ٪۹5- 60با  یکننده دست الکل یضدعفون کی، از ستیدر دسترس ن یبه راحت صابونو  آب اگر. 

 دیکن زیتم ،دیکنیرا که اغلب لمس م اءی: به طور مرتب سطوح و اشطیبهداشت مح اقدام 

یآن م وعیپاسخ به ش یبرا یجامعه و آمادگ وریآتاب شیباعث افزا هاآن یهاادهاقدامات توسط افراد و خانو نیروزمره از ا استفاده

 .شود

NPI در جوامع 19-کووید وعیش یبرا 

به خصوص ماندن در  -ذکر شده در باال انه روز رانهیشگیاقدامات پ CDC در جامعه شما، وعیش نی. در ححفاظت فردی اقدامات

 :کندیم هیرا توص یاقدامات اضاف نیو انجام ا - یماریخانه در هنگام ب

 هستند بیمارکه  افرادیماندن از  دور 

 دیمحدود کنرا  گرانیبا دچهره به چهره تماس  مکانحد ا تا 

                                                           
 یاز آنفوالنزا یریجلوگ یکاهش برا یهاموجود است: دستورالعمل ریها در زآن یو مالحظات اجرا NPIهر  یشواهد برا هیدر مورد پا یلیاطالعات تکم۱ 

 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm#T1_down -20۱7متحده،  االتیا - ریگهمه
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 دیبا پزشک معالج خود مشورت کن دیهست ۱۹-کووید عوارض یدر معرض خطر باال شماخانواده  یاعضا ایشما  اگر 

 (یبهداشت عموم اداره ایو  یارائه دهنده خدمات بهداشت ماسک بپوشید )در صورت تجویز توسط 

 ات ارائه دهنده خدم بمانید در صورت تجویز توسطباشد، در خانه دار متعال یتنفس یماریعضو خانواده مبتال به ب کی اگر

 ی: قرنطینه خانگی داوطلبانهبهداشت عموم اداره ایو  یبهداشت

 میممکن است تصم یو محل یالتیا یدر جامعه شما بروز کرده باشد، مقامات بهداشت عموم ۱۹-کووید یماریاگر ب جامعه. اقدامات

 :رندیبگ موارد زیر یبه اجرا

 مراکز مراقبت از کودکان و مدارس ی موقتلیتعط 

 دهد از جملهیم شیافراد را افزا نیبفاصله فیزیکی که  یاجتماعگذاری فاصلهاقدامات  ریسا: 

 دوراز راه ه جلسات ب یجلسات حضور ینیگزیمانند جا کار طیدر مح یاجتماعذاری گفاصله اقدامات -

 .لغو اجتماعات گسترده ایانداختن  قی، به تعواصالح -

با مشورت با مقامات فدرال و بر اساس در صورت لزوم ، یالتیو ا یاقدامات جامعه توسط مقامات محل یدر مورد اجرا یریگمیتصم

 یبهداشت عموم و شفاف مستمر امر به تعامل گسترده جامعه و ارتباطات نیا ی. اجراردیگیصورت م یماریو شدت ب وعیدامنه ش

 دارد. ازین
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 واناتیو ح 19-کووید
 دارند؟ یشوند چه خطریوارد م نیکه از چ یوانیمحصوالت ح ای واناتی: حوالس

 ۱۹-کووید انتشار یبرا یخطر نیوارد شده از چ یوانیمحصوالت ح ای واناتیکه نشان دهد ح ندارد یگونه شواهد چیه CDC :پاسخ

کنترل  مرکزشوند. یبه روز م، یبه سرعت در حال تحول است و اطالعات در صورت دسترس تیوضع کی نیمتحده دارند. ا االتیدر ا

 یوحش واناتیو ح آبزیان مرکز خدماتو  (USDA) متحده االتیا یوزارت کشاورز(، CDC) متحده االتیا یهابیماریاز  یریشگیو پ

برای  CDC. متحده دارند االتیبه ا یوانیزنده و محصوالت ح واناتیواردات ح میمکمل در تنظ ونقش مهم  (FWS) متحده االتیا

 یوانیو محصوالت ح واناتیحبرای  USDA. کندیم دارند، قوانین وضعانسان  یسالمت یبرا یدیکه تهد یوانیو محصوالت ح واناتیح

وحش  اتیدر معرض خطر و ح یهاواردات گونهبرای  FWS و کندیم ، قوانین وضعشودمیمحسوب  یکشاورز یبرا یدیرا که تهد

قوانین  ،برساند بیوحش آس اتیمنابع ح یو رفاه و بقا یجنگلدار ای ی، باغداری، منافع کشاورزهاانسانو رفاه  یتواند به سالمتیکه م

 کند.یم وضع

 م؟یمتحده سفر کن االتیبه ا یخانگ واناتیبا حتوانیم می 19-کووید وعیش نیدر ح ای: آوالس

 د:یمتحده مراجعه کن االتیآوردن سگ به ا یبرا CDC : لطفاً به الزاماتپاسخ

https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animalinto-the-united-states/index.html. 

 .شودیاعمال م (یهار یپرخطر برا یکشور) نیوارد شده از چ یهادر مورد سگ یهار ونیناسیواکس یبرا یفعل طیشرا

 م؟یباش 19-کووید و واناتیحسایر  ای یخانگ واناتینگران ح دیبا ای: آوالس

انتقال  گرید فرداز فرد به  نیآمده است، اما اکنون در چ دیپد یوانیمنبع ح کیاز  روسیو نیرسد ایکه به نظر می: در حالپاسخ

از  یمتحده ممکن است منبع االتیدر ا یخانگ واناتیاز جمله ح یواناتیهر گونه ح میوجود ندارد که فکر کن یلیدل چی. هابدیمی

 ۱۹-کوویدمبتال به  واناتیحسایر  ای یاهل واناتیاز ح یگزارش چیه CDC، . تا به امروزدنباشویروس کرونای جدید  نیعفونت با ا

 گسترش باعث ایشده و آلوده  ۱۹-کوویدبه بتوانند  یخانگ واناتیحه کاینبر  یمبن یمدرک چی، هنکرده است. در حال حاضر افتیدر

 یخوب دهیا شهیرا در افراد گسترش دهند، هم یگرید یهابیماریتوانند یم واناتیجا که ححال، از آن نی. با ا، وجود ندارددنشو آن

و  یخانگ واناتیح تیمالک ادیز دیدر مورد فوا تربیشاطالعات  ی. برابشویید واناتیح تماس باخود را بعد از  یهادستاست که 

افراد سالم ، سالم واناتیح تیبه وب سا یوحش واناتی، دام و حیخانگ واناتیاز جمله ح واناتیسالم ماندن در اطراف ح چنینهم

CDC دیمراجعه کن (https://www.cdc.gov/healthypets/index.html.) 

 م؟یکن یخوددار گرید واناتیح ای یخانگ واناتیاز تماس با ح دیبا 19-کووید یماریدر صورت ابتال به بآیا : والس

 ریمانند سا قاًیدق) دیرا محدود کن گرید واناتیو ح یخانگ واناتی، ارتباط با حدیهست ۱۹-کووید که مبتال بهیدر حال دی: شما باپاسخ

شود افراد یم هیشوند، اما هنوز هم توص ماریب ۱۹-کووید مبتال به گرید واناتیح ای یاهل واناتی. اگرچه گزارش نشده است که ح(افراد

، عضو مکان. در صورت اآیدبدست  روسیدرباره و یتربیشاطالعات  کهنیرا محدود کنند تا ا واناتیتماس با ح ۱۹-کووید مبتال به

https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animalinto-the-united-states/index.html
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از جمله )خود  یخانگ وانی، از تماس با حدیهست ۱۹-کووید . اگر مبتال بهدمراقبت کن واناتیاز ح یماریاز خانواده در هنگام ب یگرید

 یانگخ وانیاز ح دیبودن با ماریب نیاگر در ح .دیکن یخوددار (زدن و به اشتراک گذاشتن غذا سیل ای، بوسه خوابیدن، نوازش کردن

 .دیوشبپ ماسکو بشویید یخانگ واناتیبا ح عامل، دست خود را قبل و بعد از تدیباش واناتیحاطراف در باید  ای دیخود مراقبت کن

(، یخانگ واناتیبه عنوان ح اینجات  یها، گروههاپناهگاه قیطر)از اند وارد شده نیاز چ راا یکه اخ یواناتیح ی: براوالس

 انجام شود؟چه اقدامات احتیاطی باید 

، را برآورده کنند. در حال حاضر USDA و CDC الزامات دیمتحده با االتیورود به ا یشوند برایوارد م نیکه از چ یواناتی: حپاسخ

که  یواناتی. حدهند، وجود نداردگسترش  آن را ایشده و آلوده  ۱۹-کووید د بهنتوانیم یخانگ واناتیحکه اینبر  یمبن یمدرک چیه

 وانیشوند. اگر ح بررسی یماریعالئم ب یروزانه برا دیباد، نشومی دیجد طیمح واردکه  یوانیمانند هر حاند وارد شده نیاز چ راًیاخ

و  دیریخود تماس بگ یمحلدامپزشک با ، یدامپزشک درمانگاهبه  وانیاز آوردن ح قبلشود.  نهیتوسط دامپزشک معا دی، باشود ماریب

 .بوده است نیدر چ راًیاخ وانیح نیکه ا دییبگو هاآنبه 

 اجتناب کنم؟ واناتیحخود و  واناتیاز بازار ح دیهنگام مسافرت با ای: آوالس

ت ممکن اس یخانگ واناتیو ح یاهل واناتیاز جمله ح وانیهر گونه ح میوجود ندارد که فکر کن یلیدل چی، همتحده االتی: در اپاسخ

، مهم است که قبل و بعد دیکنیم دیزنده بازد واناتید. اگر در هر نقطه از جهان از بازار حنباش ۱۹-کوویدزمان منشأ عفونت  نیدر ا

 عاتیما چنینهممحصوالت فاسد شده و  ای ماریب واناتی. از تماس با حدیکن زی، دستان خود را کامالً با آب و صابون تماز بازار دیاز بازد

 .دیکن یآلوده خوددار یهاو زباله
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 منابع
 :CDC( در ۱۹-)کووید 20۱۹ ویروس کرونای از موقعیت بیماری اخالصه

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html 

 یماریو پاسخ به ب هی، تهیزیربرنامه یبرا متحده االتیا مراقبت از کودکان و مدارس یهاسرپرستان برنامه یموقت برا دستورالعمل

 (:۱۹-)کووید 20۱۹ ویروس کرونا

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm#T1_down 

 (:۱۹-)کووید 20۱۹ ویروس کرونای ماریو پاسخ به ب یزیربرنامه یبرا انیو کارفرما تجار یموقت برا دستورالعمل

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/specificgroups/guidance-business-response.html 

CDC  :۱۹-در برابر شیوع بالقوه بیماری کوویدجوامع آمادگی در عمل: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/php/preparing-communities.html 
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https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm#T1_down
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/specificgroups/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/php/preparing-communities.html
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