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 11 کووید مورد در نادرست باورهای

 

 ))بخش اول((
 11 کووید مورد ای درتغذیه غلط باورهای

 

 و پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویروس Dارتباط بین مکمل یاری ویتامین باور غلط: -1

مل مکبر مصرف ای مبنیگونه توصیهالمللی هیچدر حال حاضر سازمان جهانی بهداشت و سایر مجامع بین پاسخ:

  .اندمنظور پیشگیری و درمان  بیماری کرونا ویروس ارائه نکردهبه Dویتامین

 و پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویروس Cارتباط بین مکمل یاری ویتامین  باور غلط: -2

 درخصوص اطالعات آخرین د.کنن کمک هابیماری مقابل در بدن ایمنی سیستم به تواندمی  C ویتامین پاسخ:

. است کافی کنیممی استفاده سبزیجات و میوه رایج، غذاهای در که حدی همان در C ویتامین به نیاز مورد مقدار

 .نیست الزم اضافه مکمل دریافت
 

 عفونی هایبیماری از پیشگیری در ایشده ثابت محافظتی اثر معدنی مواد و ویتامین باالی دوزهای نکته: مصرف 

 .ندارد

 

تریایی و های باکتوانند در مقابله با عفونتدلیل ترکیبات خاصی که دارند میهب سیر و زنجبیل باور غلط: -3

 ویروسی مفید باشند.

 بر مصرف سیر و زنجبیل در درمان کرونا ویروس وجود ندارد.شواهد علمی مبنی پاسخ:

 

 وبی بر تواند پیامدهای نامطلرویه آنها مینکته: بزرگنمایی اثرات مفید سیر و زنجبیل و سایر مواد غذایی و مصرف بی

 های تجویز شده داشته باشد.ثیر داروها و مکملأمتابولیسم بدن و تداخل در جذب و ت

 

 .شودباعث افزایش مایع مخاطی میدر زمان سرماخوردگی خوردن شیر  باور غلط: -4

. شودمین مخاط مایع افزایش باعث و ندارد مبتال به سرماخوردگی فرد بدن روی بر منفی اثر هیچ شیر خوردن پاسخ:

 بدن برای مواد این مینأت برای تواندمی  خود، در آب باالی حجم و معدنی مواد و هاویتامین انواع داشتن با شیر

 .باشد مفید

 

 د.در موقع سرما خوردن غذا کم بخورید یا غذا نخوری باور غلط: -5

 یروسو با مبارزه در تواندمی بدن تقویت با بلکه شودنمی سرماخوردگی تشدید باعث تنها نه غذا خوردن پاسخ:

شود و یم بیشتر غذا به بدن نیاز و یافته افزایش بدن متابولیسم بیماری زمان در زیرا .نماید کمک سرماخوردگی

 .های غذایی بهره بردباید با رعایت تنوع و تعادل از همه گروه
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 ))بخش دوم ((
 

 کرونا منجر شود؟ تواند به کشتن ویروسآیا سشوار می .1

را بکشد. برای اینکه از خودتان در برابر ویروس کرونا جدید محافظت  2102تواند ویروس کرونا سشوار نمیخیر؛ 

های شما های خودتان را با پد الکلی پاک کنید یا آن را با آب و صابون بشویید. پس از آنکه دستکنید، باید دست

 .اده از دستمال کاغذی یا باد گرم سشوار، خشک کنیدتمیز شد، باید آن را کامالً با استف
 

 توانند ویروس کرونا را بکشند؟های ضدعفونی کننده ماورای بنفش میآیا المپ .2

ها یا سایر نواحی پوست استفاده شوند، زیرا ماورای توانند برای استریل کردن دستهای ماورای بنفش نمیالمپ

 .شودبنفش باعث تحریک پوستی می
 

 ثر باشند؟ؤتوانند در تشخیص افرادآلوده شده به ویروس کرونا ماسکنرهای گرمایی چقدر می .۳

دلیل ایجاد عفونت توسط ویروس ( بهارند )دمای باالتر از دمای نرمالگرمایی در تشخیص افرادی که تب داسکنر

که عفونت دارند اما تب ندارند را تشخیص دهند. این بدان دلیل توانند افرادیها نمیبا این حال، آن مؤثر است. ،کرونا

 .کشد تا افراد بیماری خود را نشان دهند و تب کنندطول می روز 11تا  2است که 

 

 تواند ویروس کرونا را بکشد؟آیا پاشیدن الکل و کلر روی بدن می .۴

شما شده است را بکشد. افشاندن این مواد ممکن تواند ویروسی که وارد بدن پاشیدن الکل و کلر روی بدن نمیخیر؛ 

های شما را خراب کند. بدانید که الکل و کلر های مخاطی )مثل چشم و دهان( مضر باشد و لباساست برای غشا

 .کار گرفته شوند، اما باید به شکل صحیح مورد استفاده قرار بگیرندتوانند برای ضدعفونی کردن سطوح بهمی
 

 تواند ایمن باشد؟ردن مرسوالت کشور چین میآیا دریافت ک .۵

کنند، در معرض ویروس کرونا قرار ندارند. براساس ایمن است. افرادی که مرسوالت چینی را دریافت می ؛بله

 .مانددانیم که ویروس کرونا برای مدت طوالنی روی اجسام باقی نمیهای پیشین میتحلیل
 

 کرونا را منتقل کنند؟ توانند ویروسآیا حیوانات خانگی می .۶

بر اینکه حیوانات خانگی مانند سگ و گربه به ویروس کرونا آلوده باشند. در حال حاضر، شواهدی وجود ندارد مبنی

از  تواندهای خود را با آب و صابون بشویید. این کار میبا این حال، بهتر است پس از تماس با این حیوانات دست

 .شوند، محافظت کندلف که از حیوانات خانگی منتقل میهای مختشما در برابر باکتری
 

 برابر ویروس کرونا جدید محافظت کند؟تواند از شما درسن ذات الریه میآیا واک .۷

توانند محافظتی در برابر ویروس کرونا نمی (Hib) خیر؛ واکسن پنوموکوکال و واکسن هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب

باشد. محققان در حال تالش برای جدید است و نیازمند تولید یک واکسن جدید میاین ویروس،  جدید ایجاد کنند.

 هرچند که این کند.می ها حمایتباشند و سازمان جهانی بهداشت از آنمی  -2102nCoVساخت واکسنی برای 

ی ت حفظ سالمتهای تنفسی جهمؤثر نیستند، اما واکسیناسیون علیه بیماری 2102ها در برابر ویروس کرونا واکسن

 .شودهمواره پیشنهاد می



۳ 

 

 تواند به جلوگیری از عفونت ویروس کرونا جدید کمک کند؟آیا شستن بینی با آب نمک می .۸

بر اینکه شستن منظم بینی با آب نمک بتواند از افراد در برابر ویروس جدید کرونا شواهدی وجود ندارد مبنیخیر؛ 

تواند به افراد در وشوی منظم بینی با آب نمک میبر اینکه شستمبنی شواهد محدودی وجود دارد محافظت کند.

 هایتواند مانع از عفونتوشوی منظم نمیتر در سرماخوردگی عمومی کمک کند. با این حال، شستبهبود سریع

 .تنفسی شود
 

 توانند مانع از عفونت به ویروس کرونا شود؟آیا خوردن سیر می .1

با این حال، شواهدی وجود ندارد که  تای اسالعادههای ضد میکربی فوقکه دارای ویژگیسیر یک غذای سالم است 

 .خوردن سیر مانع از آلودگی افراد به ویروس کرونا جدید شده باشد
 

 تواند مانع از ورود ویروس کرونا به بدن شود؟آیا استفاده از روغن کنجد می .1۱

ویروس  توانندبکشد. مواد شیمیایی ضدعفونی کننده وجود دارند که می تواند ویروس کرونا راروغن کنجد نمیخیر؛ 

یک و های اتانول، پراستبر کلر/ سفیدکننده، حاللهای مبتنیمذکور را روی سطوح بکشند مانند ضدعفونی کننده

 ویروسها را روی پوست یا بینی خودتان بمالید، تأثیری روی کشتن صورتی که آن.با این حال، در%57کلروفرم 

 .تواند برای پوست شما خطرناک باشدنخواهد داشت. این کار حتی می
 

 هستند؟ گذارد یا جوانان بیشتر در معرض آسیبآیا ویروس کرونا روی افراد مسن اثر می .11

 :ثلم ،دانهای دیگری از قبل داشتهتوانند به ویروس کرونا آلوده شوند. افراد مسن و افرادی که بیماریهمه سنین می

سازمان جهانی بهداشت  خواهند داشت. پذیری بیشتری در برابر این ویروسآسیب ،های قلبیدیابت و بیماری

مثالً بهداشت  ؛کند که همه افراد اقدامات الزم را برای محافظت از خودشان در برابر ویروس انجام دهندپیشنهاد می

 .ها و بهداشت تنفسی را به شکل مناسبی رعایت کننددست
 

 توانند در جلوگیری و درمان بیماری کرونا مؤثر باشند؟ها میبیوتیکآیا آنتی .12

روس کرونا یک وی برد.ها را از میان میتواند در برابر ویروس کاری انجام دهد و تنها باکتریمینبیوتیک آنتیخیر؛ 

حال اگر شما بااین کار گرفته شود.آن بهعنوان ابزاری برای جلوگیری یا درمان بیوتیک نباید بهنتیجه آنتیاست و در

های یرا عفونتز .بیوتیک تجویز شوداید، ممکن است برای شما آنتیدلیل بیماری کرونا در بیمارستان بستری شدهبه

 .باکتریایی در بیمارستان محتمل هستند
 

 آیا داروی خاصی برای جلوگیری یا درمان بیماری کرونا وجود دارد؟ .1۳

ال با این حال، افراد مبت ز هیچ داروی بخصوصی برای جلوگیری یا درمان بیماری کرونا معرفی نشده است.تا به امرو

ته است ها شدت یافو کسانی که بیماری آن به این ویروس باید تحت مراقبت قرار بگیرند و از نظر عالیم درمان شوند

طریق و از های خاص مورد بررسی هستنددرمانهای بهینه کمکی دریافت کنند. برخی از بایست مراقبتمی

سازمان جهانی بهداشت در حال کمک به تسریع تحقیقات و  د.انهای بالینی تحت آزمایش قرار گرفتهکارآزمایی

 .ها استتوسعه همراه با تعداد زیادی از گروه

 

 



۴ 

 

 کنند؟شوند، فوت میآیا همه کسانی که به ویروس کرونا مبتال می .1۴

و از مرگ اهانتشار آمار دلیل وحشتی که در نتیجهبسیاری به ؛در اثر کرونای جدید مساوی با مرگ نیست بیمار شدن

 .کنند که بیمار شدن در اثر کرونا مساوی با مرگ استلط تصور میغبه وجود آمده، در آنها به ورسرمیر ناشی از وی

 دعالمت مشخصه حادی ندارند و بیست درصد از افراصد افرا مبتال به این ویروس هیچ درصورتی که حدود هشتاد در

 .کننددرصد افراد مبتال فوت می2و تنها  دکننبیمار نیاز به مراجعه به پزشک پیدا می
 

 چگونه مطمئن شویم که ناقل ویروس کرونا نیستیم؟ .1۵

ای از نشانه ،انجام شدهماه اخیر 2طی  در زمان نهفتگی فرد بیمار ندانسته ناقل بیماری است. در تحقیقاتی که در

روس زیرا وی ،انتشار بیماری توسط فرد دارای بیماری نهفته بدست نیامده است. دلیل منطقی هم برای آن وجو دارد

اهر سالم شود که فرد به ظطریق ترشحاتی مانند عطسه و سرفه منتشر میگاه تنفسی بیمار زندگی کرده و ازدر دست

 .است نشانه فاقد آن)ناقل در دوران نهفتگی( معموال 
 

 شود؟میگراد، مانع از ابتال به کروناویروس درجه سانتی 2۵آیا قرارگرفتن در معرض آفتاب یا دمای باالتر از  .1۶

مبتال شوید. کشورهایی   COVID-19کند هوا چقدر آفتابی و گرم باشد؛ شما در هر صورت ممکن است به فرقی نمی

خواهید از خودتان مراقبت کنید، اند. اگر میداشته 02-کوویدCOVID-19وهوای گرم نیز تاکنون موراد ابتال به با آب

 .تان خودداری کنیدها، بینی و دهانطور کامل و منظم بشورید و از لمس چشمهای خود را بهدست
 

 شوند؟یآیا بیماران ویروس کرونا درمان م .1۷

بیشتر  .وپنجه نرم کنیدابتال به کروناویروس جدید، بدین معنا نیست که تا آخر عمر قرار است با این ویروس دست

کنند. اگر به این شوند، بهبود یافته و ویروس را از بدن خود خارج میافرادی که به کروناویروس جدید مبتال می

تر صورت داشتن تب، سرفه و نیز تنگی نفس، هرچه سریعدرمان کنید. درتما عالئم خود را بیماری مبتال شدید، ح

اما پیش از آن با مرکز بهداشت مربوطه تماس بگیرید. بیشتر بیماران،  .های پزشکی اقدام کنیدبرای دریافت مراقبت

 .یابندهای حمایتی بهبود میبه لطف مراقبت
 

 بیشتر بدون سرفه یا احساس ناراحتی، به معنی ابتال نشدن به ویروس کرونا است؟ ثانیه یا 1۱آیا توانایی حبس نفس به مدت  .1۸

برخی افراد ممکن است عالئم . های خشک، تب و خستگیسرفه :ازاست عبارت COVID-19 ترین عالئمشایع

آزمایشگاهی ، تست 02-بهترین راه تشخیص ابتال به ویروس کووید. شدیدتری نظیر پنومونی را از خود نشان دهند

 .داری نفس نه تنها کاربردی ندارد، بلکه ممکن است خطرناک هم باشداست. روش نگه
 

 کند؟آیا مصرف الکل کمکی به پیشگیری از کرونا می .11

از اندازه مصرف مکرر یا بیش. باشد خطرناک است ممکنمصرف الکل کمکی به پیشگیری از کرونا نکرده و حتی 

 .دهدکالت سالمتی را افزایش میالکل، ریسک ابتال به مش
 

 تواند منتقل شود؟آیا ویروس کرونا در آب و هوای گرم و مرطوب می .2۱

شود. هوای گرم و مرطوب، منتقلوجمله آبتواند در تمامی شرایط اقلیمی، ازمی  COVID-19براساس شواهد موجود، 

است، یا  COVID-19 را دارید که دارای موارد ابتال بهصرف نظر از شرایط آب و هوایی، اگر قصد مسافرت به محلی 



۵ 

 

کنید، اقدامات مراقبتی را جدی بگیرید. بهترین راه مقابله با کروناویروس، شستن خود در چنین مکانی زندگی می

ا، هدر صورت لمس چشمتا  ها است. به این ترتیب، دستان خود را از حضور احتمالی ویروس پاک کرده مکرر دست

 نشوید.نی و دهان خود، به ویروس آلوده بی
 

 شود؟وهوای سرد، منجر به از بین رفتن ویروس کرونا میآیا برف و آب .21

ای روند. دمها، در هوای سرد از بین میهیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند کروناویروس جدید و نیز دیگر بیماری

درجه است. تمیز کردن مداوم  35تا  7،,3خارج از بدن، همواره  وهوا و دماینرمال بدن انسان، صرف نظر از آب

 .ثرترین راه پیشگیری از کروناویروس جدید استؤهای پایه الکلی و یا آب و صابون، مها با شویندهدست
 

 کند؟آیا حمام داغ، کمکی به پیشگیری از کروناویروس جدید می .22

شود. صرف نظر از دمای حمام، دمای طبیعی بدن شما وس جدید نمیحمام داغ مانع از ابتالی شما به کروناویر

تواند به شما آسیب زده و باعث در حقیقت حمام با آب بسیار داغ مید. مانگراد باقی میدرجه سانتی 35تا  7،,3

وس ذف ویرها است. چراکه این امر، باعث حسوختن شما شود. بهترین راه مقابله با کروناویروس، شستن مکرردست

 .ها، بینی و دهان خود، به ویروس آلوده نخواهید شدصورت لمس چشمدستان شما شده و به این ترتیب دراز 
 

 شود؟آیا ویروس کرونا از طریق نیش پشه منتقل می .2۳

یروس کروناوطریق پشه وجود نداشته است. بر انتقال کروناویروس ازتا به امروز هیچ گونه اطالعات یا مدارکی مبنی

 شود، یاازطریق قطراتی که حین سرفه و عطسه فرد آلوده ایجاد می اًجدید، یک ویروس تنفسی است که عمدت

های های خود را با شویندهیابد. جهت محافظت از خود، مکرراً دستقطرات بزاق و یا ترشحات بینی گسترش می

ند کتن تماس نزدیک با فردی که عطسه و سرفه میپایه الکلی و یا آب و صابون تمیز کنید. همچنین از داش

 .بپرهیزید

 

 

 ))بخش سوم((

 شوند.مبتال نمی Oافراد گروه خونی .1

 .های خونی در معرض این ویروس هستندهمه گروه واقعیت:

 گیرند.معتادان کرونا نمی .2

 .های شدیدتری همراه استمیان معتادان با نشانه ، درابتال به کرونا واقعیت:

 کند.کودکان را تهدید نمیکرونا  .۳

 تواند منجر به مرگ شود.خطر کرونا برای کودکان کمتر از بزرگساالن نیست و حتی می واقعیت:

 .شوندحیوانات درگیر کرونا نمی .۴

 .حیوانات هم از کرونا در امان نیستند ،آزمایش و ابتال به کرونا مشخص شد با واقعیت:

 .شوندها دچار کرونا نمیسیگاری .۵

 .ثیر نداردأاستعمال دخانیات در پیشگیری از کرونا ت اًلزوم واقعیت:

 



۶ 

 

 ))بخش چهارم((

 
 .من آنتی بادی دارم، پس ایمن هستم -1

کند. اما وجود شوند، بدنشان در پاسخ به این بیماری آنتی بادی تولید میبار به ویروس کرونا مبتال میکسانی که یک

مقابل ابتالی مجدد به این بیماری نیست. در برخی موارد دیده شده که  د درفرتی بادی در بدن، بیانگر ایمنی آن

بادی اند؛ بنابراین با وجود بهبودی از این کرونا و داشتن آنتیبه ویروس کرونا مبتال شده اًافراد پس از بهبودی، مجدد

 .ضروری است همچنان 02در بدن، رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید

 

 .من واکسن آنفلوانزا زده ام، پس ایمن هستم -2

ها از نمونه ضعیف شده ویروس یا باکتری ساخته شده و تنها منجر به پیشگیری از ابتال به همان نوع عامل واکسن

کند. این یایمن نمکرونا های دیگر، شما را در برابر ویروسشوند؛ بنابراین واکسیناسیون در برابر بیماریزا میبیماری

 .طور چشمگیری سالمتی شما را به خطر بیندازدتواند بهباور غلط می

 

 .من جوان و سالم هستم، پس در برابر کرونا ایمن هستم -۳

تر است؛ اما جوانان و افراد سالم نیز از با وجود این که ویروس کرونا در افراد مسن و با سیستم ایمنی ضعیف، شایع

های خفیف بیماری و یا بدون داشتن هر گونه عالئمی به این ویروس مان نیستند. این افراد با نشانهاین ویروس در ا

ها را ها برای افرادی است که خطر بیشتری آنخطر، ناقل بودن آنترین نکته در مقابل افراد کمشوند. مهممبتال می

روس کرونا اقدامی است که افراد کم خطر باید کند. حفظ نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به ویتهدید می

 .ها جلوگیری کنندبرای اطرافیان خود انجام دهند تا از به خطر افتادن سالمتی و در نهایت مرگ آن
 

 .من بهمن ماه عالئم کرونا را داشتم، پس االن ایمن هستم -۴

ویروس کرونا مصونیت دائمی در برابر این کند. یک بار ابتال به این باور نیز فرد را دچار احساس ایمنی کاذب می

آورد. این نکته نیز قابل ذکر است که وجود شباهت بین عالئم سرماخوردگی و ویروس برای افراد به وجود نمی

آنفلوانزا با ویروس کرونا نیز ممکن است افراد را به اشتباه انداخته و گمان کنند که به ویروس کرونا مبتال شده و 

صورتی که بیمار بوده و سیستم ایمنی بدنتان ضعیف شده است، پس باید بیشتر خود را ند. همچنین درابهبود یافته

 .در برابر ویروس آماده و ایمن کنید
 

 .کنم، پس ایمن هستممصرف می C من خیلی ویتامین -۵

ین مردم رایج ها در بهای ویتامین بدون تجویز پزشک، یکی از اقدامات پر خطری است که این روزمصرف مکمل

 ها را باید از منابع غذاییها زیاده روی نکنید. ویتامینکنند که در مصرف ویتامینپزشکان توصیه می. شده است

منجر به پیشگیری از ابتال به کرونا C مصرف ویتامین. سالم دریافت کرده تا به سیستم ایمنی بدن کمک کند

ز نه تنها از اندازه این ویتامین نیشود. اما مصرف بیشدن توصیه میشود، بلکه تنها برای تقویت سیستم ایمنی بنمی

 .مفید نبوده، بلکه برای سالمتی فرد بسیار ضرر دارد

 
 



۷ 

 

 .زنم، پس ایمن هستممن ماسک می -۶

کند. تنها کسانی که به این ویروس مبتال هستند، با زدن ماسک استفاده از ماسک از ابتال به کرونا پیشگیری نمی

 زنید، اما با افراد بدون ماسک درشوند؛ بنابراین درصورتی که ماسک میاز انتقال این ویروس به سایر افراد میمانع 

 .دها ناقل ویروس بوده و شما را آلوده کننارتباط هستید، نباید احساس امنیت داشته باشید؛ چرا که ممکن است آن

 .ی پیشگیری از انتقال احتمالی ویروس، ضروری استمتری از دیگران برا2در این زمان، حفظ فاصله حداقل 
 

 .ام کرونا گرفته بود، پس من ایمن هستمیکی از اعضای خانواده -۷

اگر با افراد مبتال در تماس هستید، شما هم در معرض ابتال به ویروس کرونا خواهید بود. برخی افراد ممکن است 

برای ا رنکات بهداشتی  ،امنیت خودبرای حفظ بدون عالمت مبتال شده و بهبود یافته باشند؛ بنابراین در هر حالتی 

 .پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا رعایت کنید
 

 

 

 ((بخش پنجم))

 
 باورها و اطالعات نادرست در مورد کرونا

 شسته شود. هالباس ،بعد از هر بار ورود به منزل 

 شود. گندزدایی با مواد ضدعفونی کننده هاکف کفش 

 شود. شستشو و گندزدایی بعد از خرید پوشش موادغذایی بسته بندی شده 

 شوندافراد سیگاری به بیماری کرونا مبتال نمی. 

  شوند.معتاد به بیماری کرونا مبتال نمیافراد 

 ثر است.ؤدر پیشگیری از ابتال به کرونا م مجاری بدن، دلیل ضدعفونی کردنخوردن مشروبات الکی به 

 شوند.کودکان و نوجوانان به بیماری کرونا مبتال نمی 

 اند.ردهاین بیماری را شایعه ک ،دلیل مسایل اقتصادی و گرانیبه .ویروس کرونا واقعیت ندارد 

 .ویروس کرونا ضعیف شده است و دیگر نیازی به استفاده از ماسک نیست 

 باشد.درصورت استفاده از ماسک، نیازی به رعایت فاصله گذاری اجتماعی نمی 

 گیرد.کرونا نمی ، فرداگر زنبور فردی را نیش بزند 

  شود.جهت پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا، کل بدن با موادگندزدا مه پاشی 
 
 
 

 



۸ 

 

 )) بخش ششم ((

 

 باوهای غلط کرونایی از نگاه سازمان جهانی بهداشت:
ر این د سرایت ویروس کرونا این است که اطالعات دقیق از این بیماری داشته باشیم.کردن روند ین راه پیشگیری و کندبهتر

به برخی از باورها اشتباه و غلط نگاهی  برخی باورها و اقدامات غلط درسطح دنیا وجود دارد که سازمان جهانی بهداشتمیان 
 انداخته است.

 

 باورهای غلط:
 ثر است.ؤها در درمان کرونا ماستفاده از آنتی بیتوتیک -1

 شود.استفاده طوالنی مدت از ماسک منجر به مسمومیت با گاز دی اکسید کربن می -2

 ثر است.ؤ، م11نوشیدن الکل و مشتقات الکلی برای حفاظت در برابر کووید  -3

 گیری درجه حرارت بدن، امکان پذیر است.تشخیص بیماری با اندازه -4

 ، مفید است.11های تند برای جلوگیری از ابتال به کووید خوردن غذا -5

 ثر است.ؤم 11کردن مواد ضدعفونی کننده به بدن، در پیشگیری و درمان بیماری کوویداسپری -6

 .ثر استؤکشیدن برای فهمیدن ابتال به کرونا، متمرین نفس -7

 رود.با گرم شدن هوا، از بین می 11ویروس کووید -8

 محافظت بدن از ویروس کرونا با دوش آب داغ، امکان پذیر است. -1

 کشته شدن ویروس با هوای سرد و برفی، امکان دارد.  -11

 شود.طریق نیش پشه، منتقل میاز 11بیماری کووید -11

 رود.بین میهای خشک کننده رطوبت، از دستگاه ویروس روی دست با استفاده از -12

 ثر است.ؤ، م11واکسن آنفلوانزا در بهبود کووید  -13

 ثر است.ؤجهت پیشگیری و بهبودی بیماران، خوردن م -14

 شوند.و دچار مرگ می شدهافراد فقط در گروه سنی سالمندان مبتال  -15

 

 

 


