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هاییدرموردکروناویروسجدیدهاوپاسخپرسش
 

  ویروس کرونا چیست؟. 1

هایکروناکهتاکنونتعدادزیادیازویروسهارابیمارکنند.توانندحیواناتوانسانهاهستندکهمیویروسهایکروناخانوادهبزرگیازویروس
هایشدیدتریشوند.کهازسرماخوردگیتاابتالبهبیماریهامیتنفسیدرانسانهایدستگاهعفونتازطیفیبهابتالموجباند،شدهشناخته

کشفتازگیبهکهکروناییویروس (متغیرهستند.SARS-(وسندرومتنفسیحاد)سارسMERS-مثلسندرومتنفسیخاورمیانه)مرس
.است91-کوویدبیماریبهابتالعاملاستشده


 چیست؟ 11-کووید. 2
شود.اینویروسنوظهوروبیماریناشیازآن،تاقبلازمی91-کروناییکهبهتازگیکشفشدهاستموجببیماریعفونیکوویدویروس

درشهرووهان،کشورچین،ناشناختهبود.9191شروعطغیاناخیردردسامبرسال


 چیست؟ 11-عالئم کووید. 3
بعضیازبیمارانممکناستعالئمدیگریمثلدردو91-بیماریکوویدترینعالئمابتالبههایخشکرایجتب،خستگیوسرفه هستند.

 کوفتگی،گرفتگیبینی،آبریزشبینی،گلودردیااسهالداشتهباشند.
تجربهنکردهاینعالئممعموالخفیفهستندوشروعآن تدریجیاست.برخیازافرادمبتالممکناستهیچیکازعالئمبیماریرا وها

احساسناخوشینکنند.
کنند.درصد(بدوننیازبهدرمانخاصیبهبودپیدامی01بیشترمبتالیان)حدود

شود.،یکنفربهشدتبیمارشدهودچارتنگینفسمی91-نفرمبتالبهکووید6تقریباًازهر
قلبییادیابتدارند،احتمالوخامتبیماریبیشتراست.ایمثلفشارخونباال،بیماریهایهایزمینهدرسالمندانوافرادیکهبیماری

کسانیکهعالئمتب،سرفهوتنگینفسدارندبایدبهپزشکمراجعهکنند.


 شود؟ چگونه منتقل می 11-کووید. 4
ازفردیکهبهکووید ویروس(بهافرادسالمازافرادبیمار)حامل91-انتقالکوویدمبتالاستبگیرند.91-سایرافرادممکناستبیماریرا

است.امکان طریققطرکاینبیماریمیپذیر از کوویدتواند مبتالبه بینیفرد دهانو از بازدم یا سرفه با اطرافپخش91-هاییکه به
بروسایلوسطوحاطراففردبیمارپخشاینقطرکشود،بهدیگراننیزسرایتکند.می زدنبهاینسپسسایرافرادبادستشود.میها

شوند.مبتالمی91-وسایلیاسطوحآلودهولمسچشمها،دهانوبینی،بهکووید
بههمیندلیل،مهماستکهازنیزوجوددارد.91-هایناشیازسرفهیابازدمفردمبتالبهکوویدهمچنینامکانابتالازطریقتنفسقطرک

فوت(فاصلهبگیرید.3متر)یا9حداقل91-فردمبتالبهکووید
ادامههایافتهجدیدتریناعالمبهواست91-کوویدبیماریانتقالهایراهدربارهجاریتحقیقاتارزیابیحالدرپیوسته سازمانجهانیبهداشت

.دادخواهد


 شود؟ است از طریق هوا منتقل می 11-آیا ویروسی که عامل ابتال به کووید. 5
هایتنفسیاستونهازطریقهوا.،ازطریقتماسباقطرک91-اندکهروشاصلیانتقالویروسعاملکوویددادهنشانتاامروزمطالعات

رامطالعهکنید.«شود؟چگونهمنتقلمی91-کووید»پاسخبهپرسشقبلی


 شود؟ از فرد فاقد عالئم بیماری، به دیگران منتقل می 11-آیا کووید. 6
91-احتمالابتالبهکوویدشود.هایفردمبتالدرمحیطپخشمیهایتنفسیاستکهباسرفهبیماری،ازطریققطرکراهاصلیاانتشاراین

ویژهدرمراحلابتداییبیماری،عالئم،به91-البته،بسیاریازمبتالیانبهکووید.استکم طریقتماسبافردیکههیچعالئمیندارد،بسیاراز
 خفیفدارند.

کند.هایخفیفیداردواحساسبیمارینمیعنوانمثالفقطسرفهبرایناستممکناستشمابیماریراازفردیبگیریدکهبهبنا
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 مبتال بشویم؟ 11-آیا ممکن است از طریق مدفوع فرد بیمار، به کووید. 7
دهدکهدربرخیمواردویروساگرچهتحقیقاتاولیهنشانمیازطریقمدفوعافرادمبتال،کماست.91-رسدکهاحتمالانتقالکوویدبهنظرمی

طریقمدفوعویژگیاصلیشیوعاینبیمارینیست.حالانتشارویروسازممکناستدرمدفوعوجودداشتهباشدولیبااین
رامرتباًبعدازاستفادهازتوالتوقبلازغذاخوردنبشوییم.هابههرحال،وجودخطرانتقالازطریقمدفوع،دلیلمضاعفیاستتادست





 برای حفاظت خودم و جلوگیری از انتشار بیماری، چه کار کنم؟. 8

:هایالزمبرایهمهدرمقابلویروسجدیدکرونامراقبت

راکاهشدادهومانعازانتشارآنشوید:91-توانیداحتمالابتالیخودبهکوویدهامیایوجوددارندکهباانجامآنهایسادهمراقبت

  کنندهحاویالکلتمیزکنیدهایضدعفونیوصابونبشوییدیابامحلولهایتانرابطورمرتبوکاملباآبدست.
 هاباآبهاییکهممکناسترویدستهایتانباشندباشستشوی)صحیح(دستهارابشوییم؟زیراویروسچرابایدبطورمرتبدست

 روند.هایضدعفونیکنندهحاویالکل،ازبینمیوصابونویااستفادهازمحلول

 فوت(فاصلهبگیرید3متر)9کند،حداقلفردیکهسرفهیاعطسهمیاز.
 افرادباعطسهیاسرفه بایدازفردبیمارفاصلهبگیریم؟زیرا ازدهانوبینیشانبهاطرافهاحجمزیادیازقطرکچرا یریزرا

 .هاممکناستحاملویروسباشندپخشمیکنند.اینقطرک

 ممکنویروسحاملهایقطرکاینتنفسطریقازشماکند،سرفهفردآن باشیدو91-ردمبتالبهکوویداگردرنزدیکییکف
 .شویدمبتالبیماریاینبهاست

 تاندستنزنیدها،دهانوبینیبهچشم. 

 باشندهایماباسطوحزیادیدرتماسهستندوممکناستآلودهبهویروسچرانبایددستبزنیم؟چوندست. 

 تواندشودومیطریقایننواحیبهبدنشماواردمیهایآلوده،ویروسبهآنهامنتقلشده،ازها،دهانوبینیبادستبالمسچشم
 .شمارابیمارکند

 کنیدمطمئنشویدکههمشماوهماطرافیانتانبهداشتتنفسیرارعایتمی. 

 باآرنجخمشدهیادستمالکاغذیدرهنگامعطسهوسرفهاست.بالفاصلهبعدازبهداشتتنفسیبهمعنایپوشاندندهانوبینی
 .سرفهوعطسه،دستمالکاغذیخودرادوربیاندازید

 رعایتکنیم؟چونقطرک بهداشتتنفسیرا رعایتبهداشتتنفسیمیچرا با توانیمازهایتنفسیعاملانتقالویروسهستند.
 .جلوگیریکنیم91-هایویروسیمثلسرماخوردگی،آنفلوآنزاوکوویدانبهبیماریمابتالیخودواطرافیان

 کنیددرخانهبمانیداگراحساسبیماریمی. 

 کشید،بهپزشکمراجعهکنیدوقبلازمراجعهحتماًتماسبگیریدکنیدوبهسختینفسمیاگرتبدارید،سرفهمی. 

 درمحلزندگیخود،عملکنیدهایمسئولینبهداشتوسالمتبهتوصیه. 

 تریناطالعاتمربوطبهوضعیتچراقبلازمراجعهزنگبزنیم؟چونمسئولینبهداشتوسالمتکشورومحلزندگیشما،تازه
یدتادهدهندگانخدماتبهداشتیمیبیماریدرمنطقهشمارادردستدارند.اگرپیشازمراجعهزنگبزنید،اینامکانرابهارائه

 .سریعاًشمارابهمراکزدرمانیمناسبارجاعدهند

 اینکارهمچنینبرایحفاظتازخودتان،جلوگیریازگسترشویروسوابتالیدیگرانمؤثراست. 

 انتشارحالدرگستردهبطور هادرآن91-رادنبالکنید)شهرهایامناطقیکهکووید91-ترینوضعیتمناطقآلودهبهکوویدتازه
 .(است

 خصوصاگرسالمندهستیدیادیابت،ناراحتیقلبییاکلیویداریددرصورتامکانازسفربهاینمناطقخودداریکنید؛به. 

 دراینمناطقبیشتراست91-چرانبایدبهایننقاطسفرکنیم؟زیرااحتمالابتالیشمابهکووید. 
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روز  14در آن شیوع پیداکرده و کسانی که اخیرا ) 11-ی که کوویدهای الزم برای افراد ساکن در مناطق مراقبت. 1

 اند: گذشته( به این مناطق سفر داشته

 (هایالزمبرایهمههاییکهدرمواردفوقشرحدادهشدراانجامدهید)مراقبتمراقبت.
 باماندندرخانه،فاصلهخودباسایرینرارعایتکنید. 

 درجهسانتیگرادیابیشتریاآبریزشبینیدارید،درخانه3.73حتیفقطعالئمخفیفیمثلسردرد،تبکنیدیااگراحساسبیماریمی
 .بمانیدتاعالئمبرطرفشود

حتماً،اگرخارجازخانه بیاورد، قراراستفرددیگریاقالمموردنیازتانرا برایتأمینموادغذایینیازاستخریدبرویدیا کارضروریدارید،
 کبزنیدتادیگرانرابیمارنکنید.ماس

کندوهمینموضوعزیراپرهیزازارتباطبادیگرانوخودداریازمراجعهغیرضروریبهمراکزدرمانی،بهارائهمؤثرتراقداماتپزشکیکمکمی
هایویروسیمصونبمانید.ودیگربیماری91-شودشماودیگرافرادازابتالبهکوویدباعثمی
 هایدرمانیباشید.چراکهاینمواردممکناستناشیازعفونتدستگاهپیگیرمراقبتاًوتنگینفس،حتمصورتبروزتب،سرفهدر

.تنفسیومشکالتجدیدیگرباشد
سفرکردهاًحتم اگراخیراً مراجعهتماسبگیریدو برگشتهپیشاز سفر از تازه افرادیکه با یا ارتباطبودهاید بهاانددر را اینموارد حتما ید،

 درمانگرتانبگویید.

ترینچراقبلازمراجعهاولتماسبگیریم؟تماسبااینمراکزبهارائهدهنذگانخدماتسالمتکمکمیکندتاراسرعتشمارابهمناسب
.کندمیجلوگیریهاویروسسایرو91-کوویداحتمالیگسترشازموضوعهمین مراکزهدایتکنند.



 مبتال شوم؟ 11-چقدر احتمال دارد به کووید. 11
گزارششدهاستیاخیر.91-خصوصاینکهآیادرمنطقهشماطغیانکوویدتانبستگیدارد.بهاحتمالابتالبهمحلزندگی

یدرجهانباطغیاناینبااینوجود،درحالحاضرمناطقوشهرهایپاییناست.91-درمحلسکونتبیشترافراد،هنوزاحتمالابتالبهکووید
دهند.،اقداماتیاساسیانجاممی91-جدیدازابتالبهکوویددولتومسئولینحوزهسالمتباتشخیصهرنمونهبیماریمواجههستند.

کنید.دانیدورعایتمیهارامیجاییودورهمیهایاعمالشدهمرتبطباسفر،جابهمطمئنشویدکهمحدودیت
کند.ها،بهکاهشاحتمالابتالیشماوکاهشروندانتشارویروسکمکمیااقداماتکنترلبیماریهمکاریب

تواندکنترلشدهوانتشارآنمتوقفشود،همانطورکهدرچینوچندکشوردیگراتفاقافتادهاست.می91-طغیانکووید
هایجدیدنیزوجوددارد.متأسفانهامکانظهورسریعطغیان

اهیازشرایطمحلزندگیوجاییکهقصدرفتنبهآنرادارید،مهماست.آگ
کند.درسرتاسرجهانمنتشرمی91-سازمانجهانیبهداشتروزانهاطالعاتیمربوطبهوضعیتکووید

توانیددراینصفحاتمطالعهکنید:اینمواردرامی
reports-2019/situation-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel/




 کننده است؟ نگران 11-آیا کووید. 11
تریراایجادتواندمشکالتجدیبااینوجود،اینبیماریمیخصوصدرکودکانوجوانانمعموالًبهشکلخفیفاست.،به91-بیماریکووید

پسکامالطبیعیاستکهافرادنگرانتأثیرطغیاناینبیماریبرخودیاهایبیمارستانیدارد.مبتال،یکنفرنیازبهمراقبتنفر5ازهر.کند
مانمراقبتکنیم.مانوجامعههایمانخوبازخودمان،عزیزانتوانیمبرایبرطرفشدننگرانیامامامیعزیزانشانباشند.

هاورعایتبهداشتتنفسیاست.شویمرتبوکاملدستوستترینکار،شاولینومهم
دنبالکردنورعایتمواردبهداشتیتوصیهشدهتوسطمسئولینبهداشتدرمحلزندگی مثلاعمالمحدودیتاقدامبعدی، هایتاناست؛

ها.ودورهمیجاییرفتن،جابهالزمدرمسافرت
 رامطالعهکنید:ایحفاظتازخود،بهآدرسزیرمراجعهومطالبآنهبراییادگیرینکاتبیشتریدربارهروش

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-farsi/advice-for-
public-farsi/ 
 
  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-farsi/advice-for-public-farsi
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019-farsi/advice-for-public-farsi
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 مبتال شوند؟ 11-چه کسانی احتمال دارد به نوع شدید بیماری کووید. 12

هایقلبی،سرطانودیابت(بیشترازسایرافراد،بهشکلای)مثلفشارخونباال،بیماریهایزمینهاینبیماریدرسالمندانوافرادیبابیماری
چگونهانسانرامبتالمیکنددرحالآموختنهستیم.91-یاستکههمچناندرمورداینکهکوویدکند.ایندرحالشدیدبیماریبروزپیدامی



 یا درمان آن مؤثر است؟ 11-بیوتیک در جلوگیری از ابتال به کووید آیا مصرف آنتی. 13
بیماری.هستندمؤثرباکتریاییهایعفونتدرماندرفقط هایویروسیندارندوهاهیچتأثیریدرجلوگیریازابتالبهبیماریبیوتیکخیر.آنتی

بنابراینآنتی91-کووید نبایدبرایپیشگیرییادرمانبیماریکوویدبیوتیکآنتیتأثیراست.بیوتیکبرآنبینیزعاملویروسیدارد، 91-ها
فادهشوند.هایباکتریاییاستهافقطبایدباتجویزپزشکبرایدرمانعفونتآنتیبیوتیکاستفادهشوند.



 دارو یا درمان خاصی وجود دارد؟ 11-برای پیشگیری و درمان کووید. 14
امابایدبدانیمتا91-هایدرمانیخانگی،سنتیوجدید،ممکناستعالئمبیماریکوویدکهبعضیازروشبااین راکاهشیاتسکیندهند؛

است.مروزهیچداروییبرایپیشگیریودرماناینبیماریساختهنشدها
بااینکند.بیوتیکراتوصیهنمیخصوصآنتیبامصرفخودسرانهداروبه91-ویدکودرمانیاپیشگیریوجههیچبهسازمانجهانیبهداشت

راروزبهاطالعاتها،آزمایشایننتایجانتشارمحضهبحال،چندینکارآزماییبالینیبرایآزمودنداروهایسنتیوجدیددرحالانجاماست.
.کندمیمنتشر



 واکسن، دارو یا درمان خاصی دارد؟ 11-آیا کووید. 15
کاهشبرایمبتالبیمارانبااینوجود،است.طورخاصبرایاینبیماریساختهنشدههنوزخیر.تاامروزهیچواکسنیادارویضدویروسیبه

بایددربیمارستانبستریشوند.بیشترمبتالیانبابیماریمبتالیانیکهسابقه.بگیرندقرارمراقبتتحتبایدبیماریعالیم هایجدیدارند،
یابند.بهبودمی(بدونبستری)هایحمایتیدریافتمراقبت

حالدر داشتسازمانجهانیبه کنند.هایخاصدارویی،دردستتحقیقبودهومراحلکارآزماییبالینیراسپریمیساختواکسنودرمان
است.91-اکسنوداروجهتپیشگیریودرمانبیماریکوویدوساختبرایموجودهایفعالیتسازماندهی

ابتالبهکوویدثرترینراهؤم عبارتنداز:شست91-هایپیشگیریاز آرنجخمشدهبرایشویمرتبدستو، ازدستمالکاغذییا استفاده ها،
کنند.فوت(ازافرادیکهسرفهیاعطسهمی3متری)9حداقلسرفهورعایتفاصلهپوشاندنصورتدرهنگام

هایالزمبرایهمهدرمقابلویروسجدیدکرونارامطالعهفرمایید(.)مراقبت


 همان بیماری سارس است؟ 11-آیا کووید. 16
،ازنظرساختارژنتیکیبهممرتبطهستند،اما9113لوویروسعاملطغیانسندرومتنفسیحاد)سارس(درسا91-خیر.ویروسعاملکووید

جایبهبعد،درهیچ9113استاماشیوعکمتریدارد.ازسال91-ترازکوویدسارسکشندهکنندکامالًمتفاوتاست.هاییکهایجادمیبیماری
جهان،طغیانسارسمشاهدهنشدهاست.



 روش صحیح پوشیدن، درآوردن و دورانداختن ماسک چیست؟. 17
.کنیدتمیزالکلحاویکنندهضدعفونیهایمحلولبایاوبشوییدصابونوآبباراهایتاندستحتماًماسک،بهزدندستازقبل(9
.نباشدسوراخیاپارهتاکنیدوارسیخوبوبرداریدراماسک(9
(گیردمیقراربینیرویکهاستقسمتیاین)کنیدپیداراداردفلزینازکنوارکهجایییعنیماسکباالی(3
(رنگیطرف)داردقرارشماصورتمقابلآنصحیحسمتکهشویدمطمئن(4
تانحالتتراست،ماسکرامتناسببابینیسفتکهقسمتییافلزینازکنوارفشردنباکنیدسعی.بگذاریدصورترویراماسک(5

دهیدتاثابتبماند.
.شوندپوشاندهکاملچانهودهانتابکشیدچانهسمتبهراماسکپایین(6
کنیددورهایتانلباسودهانجلویازراماسکهایتان،گوشپشتازهاکشدرآوردنباهمزماندرآورید،راماسکاستفاده،ازبعد(.

ماسک،هیچتماسیپیدانکنند.تاباسطحآلوده
.بیندازیددردارزبالهسطلدرراآنماسک،درآوردنازبعدبالفاصله(0



5 
 

باآبوصابونبشویید)بههارارعایتکنید.یعنیدست،بهداشتدستبعدازدرآوردنودورانداختنماسکاًحتم   خصوصاگربوضوحهارا
.کنندهحاویالکلتمیزکنیدکثیفشدهباشند(یابامحلولضدعفونی



 چقدر است؟ 11-)کمون( بیماری کوویدنهفتگی دوره . 18

هایموجود،مدتطبقتخمینکشد.یعنیمدتیکهاززمانورودویروسبهبدنتابروزعالئمبیماریطولمیدورهنهفتگییاکمونبیماری،
روزاست.5تریندورهکموناینبیماریروزاست.رایج94تا9بین91-دورهکمونبیماریکووید



 مبتال شویم؟ 11-آیا ممکن است از طریق تماس با حیوانات به کووید. 11
بزرگیازهایویروس خانواده ازگاهیانسانهایشایعدرحیواناتهستند.ویروسکرونا نیز طریقحیواناتبهاینویروسمبتالوباعثها

طریقشترعربیبه(ازMERS-CoV)دکوویزبادومِرسطریقگربه(ازSARS-CoV)دوویکمثال،سارسشود.انتقالآنبهافراددیگرمی
ازچهحیوانیبهانسانمنتقلشدهاست.91-هنوزدقیقاًمشخصنیستکوویدانسانمنتقلشدند.

اند،خودداریکنید.یواناتتماسداشتهروید،برایحفاظتازخود،ازلمسحیواناتوسطوحیکهباحوقتیبهبازارهایفروشحیواناتزندهمی
حتمانکاتبهداشتیمرتبطباموادغذاییرارعایتکنید.

نشده(ومحصوالتحیوانیدرمصرفگوشتخام،شیروسایرمحصوالتحیوانیخیلیدقتکنید.تاازآلودگیموجوددرغذاهایخام)پخته
پزشده،درامانبمانید.خامیانیم



 مبتال شوم؟ 11-ام به کووید طریق حیوان خانگیممکن است از . 21
اینکهدرهنگ گربهوهرگونهبهاینبیماریگزارششدهکنگیکموردازابتالییکسگبا امروزهیچموردیازاینکهسگ، تا ازبود،

 است.رامنتقلکنند،گزارشنشده91-حیواناتخانگیممکناستکووید
 شود.زدنفردبیمارمنتقلمیهایپخششدههنگامسرفهیاعطسهیاحرفققطرکعموماًازطری91-کووید

هایتانرابطورمرتبوبادقتبشویید.برایمراقبتازخود،حتمادست

 

 ماند؟ این ویروس تا چه مدت روی سطوح زنده می. 21
ماند،اماعملکرداینویروسشباهتتاچهمدترویسطوحزندهمی91-طورقطعیمشخصنیستکهویروسعاملبیماریکوویدهنوزبه

ممکناستازچندینساعتتاچندینروزرویکروناهایکهویروسدهندمیمطالعاتنشاندارد.هایکرونابسیاریبهانواعدیگرویروس
جنسسطحموردنظر،دماورطوبتمحیط(.مدتزمانبقایویروسدرشرایطمتفاوت،متغیرخواهدسطوحزندهبمانند. اگرفکربود)مثالً

کنندهتمیزشکنیدتاازخودودیگراندربرابرابتالبهاینبیماریتوانیدباموادضدعفونیراحتیمیکنیدسطحیبهویروسآلودهاست،بهمی
بامحلولدستمحافظتکنید. باآبوصابونبشوییدیا بینیخودها،دهانوبهچشمکنندهحاویالکلتمیزکنید.هایضدعفونیهایتانرا

دستنزنید.


 خطر است؟ ها گزارش شده، بی در آن 11-دریافت بسته پستی از مناطقی که کووید. 22
هاییکهدرطریقبستهنیزاحتمالکمیوجودداردکهازوطریقفردمبتال،کماستایازبندیکارخانهبله.احتمالآلودگیمحصوالتبابسته
مبتالشویم.91-اند،بهبیماریکوویدجا،ارسالوصادرشدهبهشرایطمتفاوتودماهایمختلف،جا

 
 چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟. 23

ندارندوحتیممکناستمضرهمباشند.91-اقداماتزیرهیچتأثیریدرجلوگیریازابتالبهکوید
«(واکسن،دارویادرمانخاصیدارد؟91-اکوویدآی»بیوتیک)پاسخبهپرسشزیررامطالعهکنید:مصرفآنتی

تربهپزشکمراجعهکنیدتااحتمالابتالبهبیماریکشید،بایدهرچهسریعسختینفسمیکنیدوبهدرهروضعیتی،اگرتبدارید،سرفهمی
تاندرمیانبگذارید.زشکاید،حتمااینموضوعراباپ)عفونت(شدیدراکاهشدهید.اگراخیراًبهجاییسفرداشته


محلیاکشورعمومیبهداشتمسئولینو سایتسازمانجهانیبهداشتراازطریقوب91-جدیدتریناطالعاتدربارهطغیانبیماریکووید

پیگیریکنید.زندگیتان،


