
                                                      
 

 روناویروس جدید بدانیم.در مورد کو باید آنچه

باعث بیماری شوند. در هم در انسان و هم در برخی حیوانات می توانند کوروناویروس ها گروهی از ویروس ها هستند که 

مانند  از آنهااما برخی  ؛کنند بیماری خفیف مانند سرماخوردگی ایجاد می فقط ،هاکوروناویروساز  بعضیانسان، 

بیماری شدید تنفسی )ذات الریه(  در سال های گذشته توانسته اند مواردی از رسکوروناویروس سارس و کوروناویروس مِ

گزارش هان( )شهر وودر کشور چین اخیرا . کوروناویروس جدید که شوندبه مرگ منجر در گروهی از بیماران  کرده وایجاد 

 شده است باعث عفونت شدید تنفسی در برخی مبتالیان شده است.

 

 در کدام کشورها گزارش شده است؟)ووهان چین( بیماری کوروناویروس جدید 

اه اند )از محضور داشتهمسافرینی که در شهر ووهان چین شناخته شد اما با ابتال  هر چند این بیماری برای اولین بار در

ه گزارش شداپن، کره جنوبی، تایلند و آمریکا مانند ژتا کنون( موارد بیماری در برخی کشورهای دیگر هم  9102دسامبر 

 .است

 عالئم کوروناویروس جدید چیست؟

که در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی خفیف  استتنگی نفس  گلودرد و عالئم عمده این بیماری شامل تب، سرفه،

و باعث ه شدتبدیل دار  تب به بیماری شدید تنفسیِ ممکن استاما در گروهی از مبتالیان  ،آنفلوانزا تظاهر می یابد شبهِ

 در اثر این بیماری گزارش شده است. در موارد اندکی نیز مرگ .شودبیمار شدن بستری 

 

 جدید چیست؟ راه انتقال کوروناویروس

ی از یعن وروناویروس ها و ویروس آنفلوانزاست؛راه های انتقال کوروناویروس جدید همانند سایر ک ،بر اساس اطالعات فعلی

 ، از راه قطرات تنفسی )عطسه، سرفه و صحبت کردن رشحات تنفسی با چشم، بینی و دهانتماس دست آلوده به ت

های مهم دست ها راهمکرر و شستشوی  استفاده از ماسک برای فرد بیمار؛ بنابراین طوالنی( به مدت چهره به چهره

 .محسوب می شوندپیشگیری 

 



 

 

 آیا این بیماری مخزن حیوانی نیز دارد؟

دارای مخزن انواع خفاش ها( از برخی در مثال  کوروناویروس ها در حیات وحش ) این است که آنچه تا کنون می دانیم

ین ا ،سارس کوروناویروسِ در موردبه انسان منتقل می شود. به نظر می رسد از طریق یک حیوان واسط ویروس هستند و 

 یزنبه انسان انتقال  قابلیت وس بیماریزا ویر. ، شتر استحیوان مظنون واسط ،رسچینی و در مورد مِ حیوان واسط، گربۀ

هنوز حیوان اما  ،از حیوان به انسان منتقل می شوداری بیم که هر چند می دانیم 9102دارد. در مورد کوروناویروس جدید 

 .در حال انجام استاین موضوع پیرامون جهانی نشده و تحقیقات  شناسایی به درستی ،مخزن

 

 چیست؟توصیه های پیشگیری از ابتال به کوروناویروس جدید 

 کنید.از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتال است خودداری  -0

 .دیاز ماسک استفاده کن د،یهست یتنفس یماریکه در معرض تماس با فرد مبتال به ب یصورتدر  -9

 وانیح کیتماس با  ای مار،یبه خصوص بعد از تماس با فرد ب ؛دییتان را با آب و صابون بشو یها طور مکرر دست به -3

 ها. اطراف آن طیبا مح ای

 کنید.خودداری مرده(  و چهزنده چه اهلی )وحشی یا  از تماس و لمس حیوانات -4

 مواد غذایی را خوب بپزید. -5

 کنید. خودداری را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها مواد غذایی خام و پخته -6

 میگو، )گوشت و سایر محصوالت مرغ، ماهی،خام حیوانی تمیزکردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی  بعد از -7

از تماس  و مواد شوینده بشوییدآب و کرده اید بالفاصله با استفاده را که  چاقویی، ظروف، تخته و گوسفند و گاو ...(

 . ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته، اکیدا خودداری کنید

بدون  ، از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماسِطیور و محصوالت آنها تماس با حیوانات، دام، هنگام -8

 و صابون بشویید.های خود را با آب  دستکش، حتما دست

 

 م؟یچه کن ،)تب، سرفه و یا تنفس مشکل( یتنفس یماریدر صورت ابتال به ب

 کر حتما ذ د،یداشته ا نیکشور چ ژهیبه خارج از کشور به و یمسافرت رایکه اخ یبه پزشک )درصورتفوری  مراجعه

 (دیکن

 یاز ماسک معمول استفاده 



 نیریبا سا یمتر کیفاصله حداقل  حفظ 

 گرانید دنیاز درآغوش گرفتن، دست دادن و بوس زیپره 

 گرانیاز حضور در اجتماعات و مالقات با د زیپره 

 نیآست یقسمت باال ایدهان موقع عطسه و سرفه با دستمال  پوشاندن 

 و گره زدن درِ آن یلونینا سهیک کیمصرف شده در  یدستمال ها انداختن 

 بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار ، به ویژهمکرر دست ها با آب و صابون یو شو شست 

 

 چگونه است؟ در کشور ما 9102وضعیت کروناویروس جدید 

در کشور چین بوده است. در هر ، ها آناکثر که  تاکنون در چندین کشور مشاهده شدهموارد ابتال به کروناویروس جدید 

 کنند. بیماری اقدام میر جهت کنترل این د ،های آن کشورکشوری نظام مراقبت بیماری

)زمان انتشار  0328پنجم بهمن ماه تا  در کشور ما، طالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشتاساس ا بر

وزارت  شککتبا نظارت و راهبری معاونت بهداو مشککاهده نشککده روناویروس جدید وکی از بیماری مشکککوک مورد اطالعیه(،

، (به ویژه فرودگاه ها و بنادر بین المللی)های مرزی کشکککور در تمام پایانه ،و مرکز مدیریت بیماری های واگیر بهداشکککت

شکوک ورودی بپایگاه شتی مرزی فعالند و هرگونه مورد م شور را تحت غربالگری و مراقبتهای مراقبت های بهدا ی هاه ک

 .دهندالزم قرار می

 

  تهیه شده در:
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