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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                               

 ویروس کرونا

novel coronavirus  کنم؟ محافظت خودم از توانم می چگونه و چیست 

 .Pritish K. Tosh ، M.D از پاسخ

 علت عنوان به Coronavirus Novel 2019 (2019-nCoV) نام به جدیدی ویروس

 شده مشخص ، است شده شناسایی چین در بار اولین برای که تنفسی بیماری شیوع

 بیماریهای شامل که ویروسهایی خانواده - است coronavirus نوعی ویروس. است

 تنفسی سندرم و (SARS) تنفسی شدید حاد سندرم ، سرماخوردگی مانند تنفسی

 .است (MERS) خاورمیانه

 مشخص آن مورد در زیادی اطالعات هنوز ، است جدید بسیار ویروس این که آنجا از

 و (WHO) جهانی بهداشت سازمان مانند ، عمومی بهداشت های گروه. است نشده

. هستند تحقیق حال در (CDC) متحده ایاالت های بیماری از پیشگیری و کنترل مراکز

 که رسد می نظر به.کنید بررسی ها روزرسانی به برای را آنها های سایت وب

coronavirus که هنگامی است ممکن. است پخش حال در دیگر فرد به فرد از جدید 

 مشخص هنوز اما. شود پخش تنفسی قطرات توسط ، کند عطسه یا سرفه کسی

 حال در تحقیقات و است مسری چقدر یا یابد می گسترش چگونه دقیقاً که نیست

 تب شامل و باشد شدید تا خفیف تواند می جدید coronavirus عالئم. است انجام

 ظاهر مواجهه از پس روز 14 تا دو است ممکن آنها. باشد نفس تنگی و سرفه ،

 .باشد نمی موجود حاضر حال در coronavirus واکسن. شوند
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WHO و CDC تنفسی های ویروس شیوع از جلوگیری برای که کنند می توصیه ، 

 :دهید انجام را معمول احتیاطی اقدامات

 الکل دست کننده ضدعفونی یک از یا بشویید آب و صابون با اغلب را خود دستان

 .کنید استفاده

 .بپوشانید خود دستمال یا آرنج با را خود بینی و دهان ، عطسه یا سرفه هنگام

 .کنید خودداری دهان و بینی ، چشم لمس از ، دست نبودن تمیز صورت در

 .کنید خودداری ، است مریض که کسی هر با نزدیک تماس از

 .کنید تمیز کنید می لمس اغلب که را سطحی

 خانه ودر بگیرید مرخصی عمومی مناطق و مدرسه ، کار محل از هستید بیمار اگر

 .بمانید

 

 :کند می توصیه را مراحل این WHO ، فوق موارد بر عالوه

 مورد در و کنید مشورت خود پزشک با تنفس در مشکل و سرفه ، تب صورت در

 .بگویید او به اخیر سفرهای

 .کنید خودداری خام حیوانات اندام یا  گوشت خوردن از

 می دیدن زنده بازارهای از ، اند داشته جدیدی کروناویوز موارد اخیراً که مناطقی در اگر

 خودداری اند کرده لمس است ممکن که سطحی و زنده حیوانات با تماس از ، کنید

 .کنید
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 برای را WHO و CDC های سایت وب ابتدا ، دارید را المللی بین مسافرت قصد اگر

 مسافرتی مشاوره هرگونه دنبال به همچنین. کنید بررسی مشاوره و رسانی روز به

 .دارید سفر قصد که باشد جایی در است ممکن که باشید

 ین جدیده :دکترحسمتهیه و ترج                           
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