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 یروسدرباره کروناو 

، ویروس کرونا در کشور چین شیوع پیدا کرد و در میان تمام ابهامات، تحقیقات در سراسر جهان تنها به یک نتیجه رسیدند که ۹۱۰۲دسامبر 
شود تا با آن با اعتماد به  انکار، باعث می منشاء این ویروس ناشناخته است. شناخت و درک صحیح از یک مساله و یا یک موجودیت غیرقابل

از هر چیز، اثر کردن مشکل کمک کنیم. قبلاثر یا کمتر، به بیهای معقوالنهجای ترس سعی کنیم با روشرو شویم و بهنفس باالتری رو به
دهد. ساختار این ویروس ها را تشکیل میوسهای ویرهای کرونا، گروه بزرگی از خانوادهاین مورد را همیشه در خاطر داشته باشید که ویروس

اند. ویروس کرونا را های پروتئینی تشکیل دادهاست؛ هسته این ویروس را مواد ژنتیکی و الیه بیرونی آن را تاج  الیه تشکیل شده  از دو
 از اسم کرَون (corona) بدانیم که واژه کروناشکل تاج است. جالب است  که الیه پروتئینی این ویروس به نامند؛ چرانیز می «دار ویروس تاج »

 (Crown)کنند و گاهی عالئم به معنای تاج گرفته شده است؛ انواع مختلفی از این ویروس وجود دارد که گاهی به دستگاه تنفسی حمله می
آور های معمول و نوعی سرماخوردگی ترشحکنند. عالئم ویروس کرونا در ریه، معموال در سرماخوردگیخود را در روده و معده افراد نمایان می

شود که معموال در بیشتر افراد با سرماخوردگی مالیمی همراه است. گرچه، انواعی از این ویروس هستند که با عالئمی به نام پِنومونیا ظاهر می
میالدی در چین کشف  ۹۱۱۲تند، در سال های بسیاری را گرفشوند؛ دو نمونه از ویروس کرونا که با شدت بیشتری، قربانی شدیدتر همراه می

 ۹۱۰۲ظاهر شدند. و در نهایت، در سال  (MERS) نام مِرس در کشور عربستان صعودی، به ۹۱۰۹و در سال  (SARS) شد که با نام سارس
ازطریق سرماخوردگی پِنیمونیا و در چین پدیدار شد. کرونا، در قدم اول،  (Corona) میالدی، گونه بدیعی از این خانواده، به نام ویروس کرونا

های اول شیوع ویروس کرونا از افراد بیمار به اعضای خانواده و به چین پدیدار شد. نشانه  (Wuhan)غذاهای دریایی و حیوانات زنده در ووهان
 د.ها راه پیدا کرها پدیدار شد و به همین منوال و با سرعت باالیی به شهرهای دیگر در چین و دیگر کشور کارکنان بیمارستان

 
 کرونا عالئم 

و  دییکامل در منزل استراحت نما یدستورات پزشک، تا بهبود تیضمن رعا د،ینفس بود یاگر دچار سه عالمت تب، سرفه و تنگ

 یسرماخوردگ میبخصوص اگر دچار عال ،یدادن و روبوس دست المقدور از یدر سطح جامعه حت روسیاز انتشار و یریشگیپ یبرا

 د.یزیبپره م،یهست

 یو بحران دیشد ف،یبدون عالمت، خف کرونا:افراد مبتال به انواع عالئم 

، ییچشا ای ییایحس بو یازدست دادن ناگهاندرد عضالنی، تهوع، استفراغ، اسهال،  تب و سرفه، بصورت کلی شامل: کرونا عالئم

 .یمانند سرمازدگ یپوست یالتهاب یها واکنش

 
 ابتالی به کرونا خطرپرهای  محل 

 هرجایی که افراد تجمع داشته وبه تعداد بیشتر از دونفر درآنجا حضورداشته باشند، مانند:

 یلیفام یها یورهمد -

 و کافه  رستوران -

 ساحل -

 یورزش یها باشگاه -

 خانه سالمندان -

 غیره.و 


