
  

 سواالت شایع در مورد ویروس کرونا

 چیست؟ -COVID) 2019 (  2019کرونا ویروس جدید  بیماری

 تنفسی بیماری یک( -COVID 2019 ) جدید کروناویروس بیماری

ی که بیماری.یابد گسترش دیگر فرد به فردی از تواند می که است

این نامیده شده است  COVID-2019 می کند  ایجاد ویروس

 طی دربار  اولین برای که است جدید کرونا ویروس یک ویروس

 .شد شناسایی  چین ، ووهان در شیوع به مربوط تحقیقات

  COVID-2019بگیرند؟ را COVID-2019 توانند می ایران مردم آیا

 بین درآن  گسترش ،و یابد می گسترش دیگر شخص به شخصی از

 ایران جمله از چین از خارج کشورهای یشترب در نزدیک مخاطبین

 برای عفونت به ابتال خطر االن،بیشترین همین.  مشاهده شده است

 کشورها و شهرهای به که است یافراد یاکشورهای آلوده  مردم

 قرار معرض در به دارد بستگی عفونت خطر اند کرده سفر آلوده

 گرفتن قرار هستند آلوده که افرادی باشما  نزدیک تماس و گرفتن

 کارمندان مثال عنوان به باال خطر معرضدر  افراد  معرض در

ویروس کرونا  به که افرادی با نزدیک تماس و بهداشتی های مراقبت

 .اند شده آلوده

 COVID-2019 از ناشی شود؟ویروس می پخش این ویروس چگونه

 اکنون اما ،  است شده ناشی حیوانی منبع با ویروس یک از احتماالً

 می گسترش است گسترش حال فرد به فرد در از که رسد می نظر به

 ها بیماری از برخی انتقال سرعت. بیفتد اتفاق زنجیره یک در تواند

 کمتر ها بیماری سایر که حالی در ،( سرخک مانند)  است زیاد بسیار

 به چگونه ویروس که نیست مشخص هنوز باره، دراین. است این از

 میشود. منتقل دیگر فرد پایداربه یا و راحتی

 COVID-2019 به مبتال چیست؟بیماران COVID-2019 عالئم

 اند. داشته شدید تا خفیف مشکالت تنفسی

 عبارتند از: عالئم با بیماری

 سردرد•          نفس تنگی •           کردن سرفه •          تب •

 چیست؟ ویروس این شدید عوارض
 .دارد وجود ریه دو هر در)ذات الریه( پنومونی بیماران از بسیاری در

 کنم؟ محافظت خودم از توانم می چگونه
 در گرفتن قرار از جلوگیری عفونت از گیریپیش برای راه بهترین
 ه اند.دش COVID-19 دچار است که آلوده افراد معرض

 شیوع از جلوگیری دارد که به وجود روزمره ساده پیشگیرانه اقدامات
 .کند می کمک تنفسی های ویروس

 شامل این
 مریض که افرادی با سانتیمتری( 180)فاصله نزدیک تماس از  •

 .کنید خودداری هستند
 خودداری دهان و بینی ، چشم با نشده شسته دستهایتماس  از • 

 .کنید
 آب و صابون با ثانیه  20 حداقل مدت به اغلب را خود دست های  •

 کننده ضدعفونی یک ازنباشد  دسترس در آب و صابون اگر بشویید
 .کنید استفاده الکل ٪60 حداقل  حاوی دست

 دیگران به تنفسی بیماری انتقال از ، هستید بیمار اگر
ماسک بزنید و اتاق و وسایل شخصی خود را از دیگر ، کنید خودداری

 افراد خانه جداکنید.
 باید شما 
 .بمانید خانه در هستید بیمار وقتی •
 سطل در را آن سپس ، بپوشانید دستمال با را خود عطسه یا سرفه •

  .کنید پرتاب زباله
 تمیز را زیاد دست میزنید(که ) شونده لمس اغلب سطوح و اشیاء •
مثل گوشی ها،دستگیره در ،شیرهای کنید. عفونی ضد و

 آب،خودکار،کلیدهای عابر بانک و خودپرداز و...
 

 ؟ بکنم باید چه شدم مریض و کردم سفرمناطق آلوده  به اخیراً اگر
 سرفه ، تب  احساس و بودیدمنطق آلوده  در گذشته روز 14 طی اگر
 دنبال به باید کنیدشما می بیماریاحساس  و تنفس در مشکل یا

 خود درمانی خدمات دهنده ارائه دفتر با. باشید پزشکی مراقبت
 آگاه خود وعالئم سفر مورد در را آنها ، رفتن از بگیریدقبل تماس

 می را مراقبت نحوه مورد در هایی دستورالعمل شما به آنها. کنید
 در. دهید قرار خود بیماری معرض در را دیگر افراد اینکه بدون دهند
 بیرون ، کنید خودداری ردیگ افراد با تماس ،از بیمارهستید که حالی
 بهدیگران  به بیماری انتقال احتمال کاهش برای  راخود  سفر و نروید

 .بیندازید تعویق
 در محافظت برای واکسنی هیچ حاضر حال دارد؟در وجود واکسن آیا.

 ندارد. وجود COVID-19 برابر
 در گرفتن قرار از ،جلوگیری عفونت از جلوگیری برای راه بهترین
 COVID-19 باعث که است ویروسی به آلوده افراد معرض

 .شودمی
 

-COVID برای خاصی ویروسی ضد درمان دارد؟هیچ وجود درمانی آیا

 به کمک برای توانند می COVID-19 به مبتال افراد.ندارد وجود 19
برای تسکین عالئم بیماری  درمان باشند پزشکی مراقبت دنبال
                                            است.

  تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید
 

 /2019https://www.cdc.gov/coronavirus-منبع:

ncov/about/transmission.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html

