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 آنچه در مورد بیماری کرونا ویروس باید بدانیم؟

کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید آن در شهر ووهان چین پیدا شده است و متاسفانه این ویروس در کشور 

نها راه این بیماری ، واکسن و داروی مناسبی وجود ندارد و تبا توجه به اینکه هنوز برای پیشگیری و درمان ایران نیزشیوع پیدا کرده است ،  

 .مطالب زیر جهت پیشگیری و کنترل بیماری عنوان می گردد جلوگیری از ورود ویروس به بدن می باشد. ،پیشگیری

 :عالئم بیماری

بیماری در موارد شدید شامل، عفونت ریه) عالئم  می باشد و  اسهال عالئم گوارش ، کوتاهی تنفس، سرفه، شامل ، تب،ئم شایع بیماری عال

 می باشد. نارسایی کلیه  پنومونی(سندرم تنفسی حاد شدید ،

 : افرادی که بیشتر مستعد ابتال به بیماری می باشند

 .بیماری های قلبی ، خانم های باردار و کودکان می باشند  افراد دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت، سالمندان،

 :راههای احتمالی انتقال بیماری 

 .دست زدن به سطوح و وسایل آلوده می باشد -3   تماس نزدیک با انسان مبتال- 2   از راه هوا،-1 

 دوره کمون بیماری:       

می باشد. بنابراین در روز  11تا  1شروع عالئم بیماری در فرد ، این دوره در این بیماری تا   ودوره کمون مدتی است بین ورود عامل بیماریزا 

 .م بیماری در خود باشید و از تماس نزدیک با سایر افراد خودداری نماییدروز مراقب عالئ 11ار،صورت تماس نزدیک با فرد بیم

 : و توصیه های بهداشتی  راههای پیشگیری       

  .دست ها  را با آب و صابون بشویید ،بطور مدام و در هر زمان ممکن  -

 .بوسی بپرهیزیدوو ر از دست دادن -

 .دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه ترجیحاً با دستمال و یا با قسمت باالی آستین بپوشانید -

 .را رعایت کنید دو مترحداقل فاصله  با افراد دارای عالئم تنفسی سرفه و عطسه -

 خودداری نمایید.به چشم،بینی،و دهان خود  ، شستن از تماس دست قبل از -

 .دتفاده شده در محیط خودداری نمایی،دستکش و ماسک اسردن دستمالاز رها ک -

 .از تماس با حیوانات اهلی و وحشی خودداری نمایید  -

در منزل استراحت نمایند و در صورت عدم بهبودی در روند بیماری و بدتر شدن حال تان به  ،ی تنفسیم بیماردر صورت داشتن عالئ -

 پزشک مراجعه نمایید. 
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کرونا ویروس بیماری  از مراجعه بی دلیل به مراکز درمانی و بیمارستانها صرفاً بدلیل ترس از ابتال به  -

 ،خودداری کنید

  در مکانهای عمومی ، وسایل حمل و نقل شهری ،محل کار،مدرسه  و.. از دست زدن به چشم ، دهان، بینی خودداری نمایند -

 ها هباز کردن درب و پنجربا ، تهویه  مناسب هوا در اتاق ها رعابت  -

 استعمال مواد دخانی بویژه قلیان ممنوع است -

و شرکت در تجمعات جدا بپرهیزید و در صورتی که مجبور به حضور در محفلی هستید حتما از دستکش و  از سفرهای غیر ضروری -

 ماسک استفاده نماییدو از  دست دادن و روبوسی بپرهیزید.

 .متر باشد 5/1همه موازین  بهداشتی عنوان شده ،فاصله  تخت ها  از هم باید  در خوابگاهها ضمن رعایت -

و پشت به هم به ایستید نه روبروی هم ،و  در صورت دست زدن به دکمه ها و سطوح حتما  بدر هنگام سوار شدن در آسانسور رو به در -

 . دست نزنید و بالفاصله دست خود را بشویید به صورت خود

 غذایی:تتوصیه های     

نشاسته ایی  های سبزی بجز ( ها سبزی گروه از واحد 3 روزانه مصرف بدن ایمنی سیستم تقویت و بیماری به ابتال پیشگیری از منظور به -

 .شود توصیه میوه واحد 2 وحداقل) مثل سیب زمینی

 .کنند استفاده تازه نارنج آب یا لیموترش آب با همراه ساالد یا سبزی روز هر -

 .کنید استفاده روزانه غذاهای در کدوحلوایی و هویج از -

 .شود می توصیه غذا با همراه C ویتامین داشتن دلیل به خام پیاز مصرف -

 .شود اجتناب سنگین و چرب غذاهای و فودها فست سایر و کالباس و سوسیس مصرف از -

 .است اهمیت حائز مرغ تخم یا حبوبات مثل روزانه غذای در پروتئین منابع از استفاده -

 بعنوان حبوبات مثل ریز مغذی 2 این غذایی منابع از .کند می تضعیف را بدن ایمنی سیستم هم روی و آهن مثل هایی مغذی ریز کمبود -

 .شود استفاده خشکبار بیشتر انواع و سبز برگ وسبزیهای لبنیات و شیر ، گوشت مناسب جایگزین

 .شود خودداری ) اند نشده پخت مغز که هایی کباب ، نیمرو و عسلی مرغ تخم مثل ( نشده پخته خوب که غذاهایی خوردن از -

 .شود خوداری نیستند اطمینان مورد بهداشتی نظر از که هایی مکان در مایعات و غذا خوردن از -

 .کنید استفاده گرم و مایعات تازه لیموی آب با همراه آش و سوپ مثل آبکی غذاهای از دارید، سرماخوردگی عالئم که صورتی در -

 .کنید استفاده خود روزانه غذایی رژیم در هستند C ویتامین حاوی که شبدر و ماش ، گندم ها جوانه از -

 .کنید استفاده ... و فروت گریپ ، سرخ تو های پرتقال ، انار مثل فصل اکسیدان انتی حاوی های میوه از -

 از خرید مواد غذایی از دست فروشان  خودداری نمایند  -

 د و باز اجتناب کنی از خرید مواد غذایی  بصورت فله  -

 حداالمکان غذای خانگی مصرف نمایید و مصرف مایعات فراوان و استفاده از غذاهای حاوی ویتامین ها  توصیه می گردد  -
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 ؟آیا برای محافطت از خود به ماسک نیاز داریم        

 ،ماسک صرفا در موارد زیر استفاده میشود  باید حتما بهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید. استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمیشود    

 .زمانی که به این بیماری مبتال هستید -3زمانی که  از فرد مبتال به بیماری مراقبت میکنید  -2م تنفسی )سرفه و عطسه(دارید زمانی که عالئ -1

 چگونه ماسک بزنیم ؟                

 بل از ماسک زدن دست های خود را با آب و صابون و یا مایع دستشویی بر پایه الکل بشویید.ق -

 ماسک باید کامال  دهان و بینی  را بپوشاند و مطمئن باشید که فضایی بین صورت و ماسک وجود نداشته باشد -

. در صورت دست زدن،حتما دست خود را گردد چون موجب آلوده شدن دست میاصال به ماسک دست نرنید  داریدبصورت  زمانی که ماسک   -

 بشویید.

 در صورتی که ماسک مرطوب یا آلوده شود باید آن را تعویض کنید -

و صابون یا در هنگام برداشتن ماسک از صورت ،آنرا از پشت خارج کرده و در نایلون گذاشته و در  سطل زباله دربدار انداخته و دستهای خود را با آب  -

 بشویید.%07محلول سشتشو بر پایه الکل 

بین  N95اعت است و عمر مفید ماسک های فیلتردارس 3تا   2حدودا  عمر مفید ماسکهای یک الیه نکنیداز ماسک های یکبار مصرف دو بار استفاده  -

 .سپس باید تعویض گردد  ساعت می باشد 12تا  8

 چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند ؟          

ویژه ایی در  زنده می ماند به همین دلیل  شستشوی دستها از اهمیتروی سطوح بر  روز 9ساعت تا  2از   ویروساطالعات فعلی نشان میدهد که  -

 پیشگیری از این بیماری دارد .

پیمانه آب سرد( می تواند ویروس را از روی سطوح از بین  5به اضافه  مواد شستوشودهنده مثل وایتکس به نسبت یک به پنج )یک پیمانه وایتکس -

مدت زمان نگهداری این محلول گردد  و استفاده  ببرد .قابل ذکر است که این محلول در ظرف دربدار یا  ظروفی که محلول را بر سطوح اسپری نماید

 و باید محلول جدید تهیه نمایید. ساعت است و پس از این مدت محلول قابلیت ضدعفونی کردن ندارد. 21
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 هداشت دست ، اولین و مهمترین خط دفاعی در مقابل ویروس می باشدب

 


