
          t.me/jadidpdfکانال دکترجدید          سایت پزشک دکترجدید    

  t.me/coronavirus9102world        کانال ویروس کرونا    
 

 تسن اهلل الزحوي الزحین                                      

 دارد 91وٍَیذ وِ ضخػی اسدر خاًِ  هزالثت

 تزای ، وٌیذ هی هزالثت تْذاضتی غیز هزاوش در یا خاًِ در COVID-91 تا فزدی اس اگز

 ػالئن فزدی ٍلتی تیاهَسیذ. وٌیذ پیزٍی تَغیِ ایي اس دیگزاى ٍ خَد اس هحافظت

COVID-91 ایي. تاضذ ضذُ دادُ تطخیع ٍیزٍس تا وسی ٍلتی یا. وزد تایذ چِ ، دارد را 

 اس ػالئوی اها اًذ دادُ هثثت آسهایص وِ افزادی اس هزالثت ٌّگام در ّوچٌیي اقالػات

 دارای وِ سٌی ّز در افزاد ٍ هسي افزاد: تَجِ.* ضَد دًثال تایذ ، دٌّذ ًوی ًطاى خَد

 اس ضذیذتز تیواری تِ اتتال تزای تیطتزی خكز هؼزؼ در ، ّستٌذ جذی پشضىی ضزایف

COVID-91 تِ تایذ ّستٌذ ضذیذ تیواری اس تیطتزی خكز هؼزؼ در وِ افزادی. دارًذ لزار 

 .تگیزًذ تواس خَد پشضه تا ػالئن ضزٍع هحؽ

 وٌیذ پطتیثاًی

 وٌیذ ووه اساسی ًیاسّای تأهیي تِ

 تیوار وِ فزدی وِ وٌیذ حاغل ًَضذاقویٌاى هی داؽ چای است هزیؽ وِ حالی در فزد

 وٌذ هی استزاحت ٍ ًَضذ هی سیادی هایؼات است

 سهیٌِ در را خَد پشضه ّای دستَرالؼول تا وٌیذ ووه است تیوار وِ ضخػی تِ

 .وٌذ دًثال دارٍ ٍ هزالثت

 احساس ّفتِ یه اس تؼذ هؼوَالً افزاد ٍ وطذ هی قَل رٍس چٌذ ػالئن ، افزاد تیطتز تزای

 .یاتذی ٍ در تؼؿی اس تیواراى ػالئن در ّفتِ دٍم تطذیذ ه دارًذ تْتزی
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 داضتِ تْتزی احساس تا وٌذ هی ووه فزد تِ تة تزای ًسخِ تذٍى دارٍّای آیا تثیٌیذ

 .تاضذ

 ووه آًْا تِ ًیاس هَرد ٍسایل سایز تْیِ ٍ ّا ًسخِ وزدى پز ، غذایی هَاد خزیذ در

 حیَاًات اس.تگیزیذ ًظز در تحَیل سزٍیس قزیك اس را هَارد تحَیل اهىاى غَرت در. وٌیذ

 تیوار ضخع تیي تواس اهىاى غَرت در ٍ وٌیذ هزالثت آًْا( خاًگی حیَاًات) خاًگی

 وٌیذ هحذٍد را آًْا خاًگی حیَاى ٍ

 

0905/333 

 هزالة ػالئن ّطذار دٌّذُ تاضیذ

 ضوارُ تلفي پشضه آًْا در دستزس تاضذ.

تزای تػوین گیزی در هَرد جستجَی هزالثت ّای پشضىی هٌاسة ، اس اتشار خَدآسهایی 

CDC .استفادُ وٌیذ 

در غَرت اداهِ تیواری تیوار تا پشضه خَد تواس تگیزیذ. تزای هَارد اؾكزاری پشضىی ، 

دارد یا هوىي است  COVID-91تواس تگیزیذ ٍ تِ تَسیغ وٌٌذُ تگَییذ وِ فزد  /99تا 

 تال تاضذ.تِ آى هث

 

 تاضیذ فَری پشضىی ّای هزالثت دًثال تِ هَلغ چِ

 ایي اس یه ّز وسی اگز. تاضیذ COVID-91 تزای*  اؾكزاری دٌّذُ ّطذار ػالئن دًثال تِ

 :وٌیذ هزاجؼِ فَری پشضىی ّای هزالثت تِ تالفاغلِ ، دّذ هی ًطاى را ػالئن

 تٌفس هطىل
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 سیٌِ لفسِ در هذاٍم فطار یا درد

 جذیذ سزدرگوی

 هاًذى تیذار یا ضذى تیذار در ًاتَاًی

 آتی تِ هایل غَرت یا لثْا

 تا وٌٌذُ ًگزاى یا ضذیذ ػالئن سایز تزای لكفاً. ًیست احتوالی ػالئن ّوِ لیست ایي* 

 خَد هحلی اؾكزاری هزوش تا یا تگیزیذ تواس /99 ضوارُ تا.تگیزیذ تواس خَد پشضه

 وِ ّستیذ ضخػی اس هزالثت دًثال تِ وِ دّیذ اقالع اپزاتَر تِ: تگیزیذ تواس

COVID-91 تاضذ هثتال آى تِ است هوىي یا دارد. 

 وٌیذ هحذٍد را تواس

 تگیزیذ درًظز است تیوار وِ ضخػی تزای جذاگاًِ حوام ٍ خَاب اتاق یه

COVID-91 هی ایجاد ػكسِ یا سزفِ ، هىالوِ ٌّگام در وِ تٌفسی لكزات قزیك اس 

( فَت 0 حذٍد در) ساًتی هتز 983 ّستٌذ ًشدیه تواس در وِ افزادی تیي ، ضَد

 .یاتذ هی گستزش

 .وٌذ هی ووه COVID-91 ضیَع اس جلَگیزی تِ دیگزاى اس دٍری 

 تیواری تزای تیطتزی خكز هؼزؼ در وِ تاضذ وسی ًثایذ هزالة ، اهىاى غَرت در

 .تاضذ COVID-91 اس ًاضی ضذیذ
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 جذا خاًِ در دیگزاى اس را خَد تایذ تیوار ضَدفزد( لزًكیٌِ)تایذایشٍلِ است تیوار وِ فزدی

 .وٌیذ ایشٍلِ چگًَِ ٍ هَلغ چِ وِ تگیزیذ یاد. وٌذ

 غَرت در. وٌذ استفادُ جذاگاًِ حوام ٍ خَاب اتاق اس تیوار فزد ، اهىاى غَرت در

 لزار دیگزاى اس دٍر ٍ خَد هٌكمِ یا "تیوار اتاق" در است تیوار وِ را ضخػی ، اهىاى

 .دّیذ

 .تاضیذ داضتِ فاغلِ تیوار فزد اس هتز ساًتی 983 حذالل وٌیذ سؼی 

 وِ وٌیذ حاغل اقویٌاى ، تاضیذ داضتِ هطتزوی فؿای هجثَریذ اگز: هطتزن فؿای

 .دارد خَتی َّای جزیاى اتاق

 َّا اس تٌفسی لكزات حذف تِ تَْیِ تْثَد.یاتذ افشایص َّا گزدش تا وٌیذ تاس را پٌجزُ

 .وٌذ هی ووه

 ٍیشیت ٍیژُ تِ غیزؾزٍری تاسدیذوٌٌذُ داضتي اس. وٌیذ خَدداری وٌٌذُ تاسدیذ داضتي اس

 .وٌیذ خَدداری ّستٌذ ضذیذ تیواری تزای تیطتزی خكز هؼزؼ در وِ افزادی

 دارد COVID-91 وِ فزدی تا ًشدیه اس وِ وسی ّز ٍ ضًَذهزالثاى لزًكیٌِ تایذ هزالثاى

 .ضَیذ لزًكیٌِ چگًَِ ٍ سهاًی چِ تیاهَسیذ. تواًذ خاًِ در تایذ است گزفتِ تواس

 تخَریذ غذا جذاگاًِ هٌاقك یا ّا اتاق در

 اٍ تِ یا) تخَرد غذا خَد اتاق در اهىاى غَرت در تایذ است تیوار وِ فزدی: تواًیذ جذا

 .(تذّیذ غذا
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5  لیَاى ، ظزف ًَع ّز: تطَییذ داؽ آب ٍ دستىص اس استفادُ تا را ظزٍف ٍ ّا ظزف

 آًْا. وٌیذ استفادُ وزدُ استفادُ دستىص تا تیوار ضخع وِ را ای ًمزُ ظزٍف یا لیَاى

 تزداضتي اس پس را خَد دستاى.تطَییذ ظزفطَیی هاضیي در یا داؽ آب ٍ غاتَى تا را

 .وٌیذ تویش ضذُ استفادُ ٍسایل تِ سدى دست یا دستىص

 وٌیذ خَدداری ضخػی ٍسایل گذاضتي اضتزان تِ اس

 ٍسایل ٍ هالفِ ، حَلِ ، ای ًمزُ ظزٍف ، لیَاى5  لیَاى ، ظزف: ًگذاریذ اضتزان تِ

 .ًگذاریذ اضتزان تِ تیوار ضخع تا را( ّوزاُ تلفي هاًٌذ) الىتزًٍیىی

 تپَضیذ دستىص یا هاسه هَلغ چِ

 است تیوار وِ ضخػی

 

 لثل جولِ اس) تیزٍى ٍ خاًِ در دیگز افزاد وٌار در حؿَر ٌّگام تایذ است تیوار وِ فزدی

 .وٌذ استفادُ هاسه اس( پشضه هكة تِ ٍرٍد اس

 ایي. ًىٌذ هٌتمل دیگزاى تِ را ٍیزٍس است تیوار وِ فزدی تا وٌذ هی ووه هاسه

 .رسذ ًوی دیگز افزاد تِ ٍ دارد هی ًگِ خَد در را تٌفسی لكزات

 یا دارد تٌفس در هطىلی وِ وسی ، سال 2 سیز خزدسال وَدواى تزای ًثایذ را هاسىْا

 .استفادُ وزد ، ًیست ووه تذٍى پَضص تزداضتي تِ لادر
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 هزالة

 ، هخاـ ، تشاق هاًٌذ ، تیوار فزد تذى هایؼات یا هذفَع ، خَى تا تواس یا لوس ٌّگام

 درتذار آضغال سكل داخل را ّا دستىص. وٌیذ استفادُ دستىص اس ، ادرار ٍ استفزاؽ

 .تطَییذ فَراً را ّا دست ٍ تیٌذاسیذ

 .تشًذ هاسه اتاق تِ ٍرٍد اس لثل تخَاّذ تیوار فزد اس تایذ هزالة

 استفادُ هاسه اس است تیوار وِ فزدی اس هزالثت ٌّگام است هوىي هزالة ّوچٌیي

 .وٌذ

 را رٍسهزُ پیطگیزاًِ الذاهات وِ وٌیذ حاغل اقویٌاى ، ضذى تیوار اس جلَگیزی تزای

 ٍ. ًطَیذ ضستِ ّای دست تا خَد دّاى ٍ تیٌی ، چطن تِ سدى دست اس: دّیذ هی اًجام

 .وٌیذ ػفًَی ؾذ ٍ تویش را سكَح هزتثاً

 واروٌاى تزای پشضىی درجِ ّای هاسه ، COVID-91 گیز ّوِ تیواری قی در: تَجِ

 .ضَد هی دادُ اختػاظ اٍلیِ دٌّذگاى پاسخ اس تزخی ٍ تْذاضتی ّای هزالثت

 وٌیذ خطه ٍ تطَییذ را ْالثاس

 .ًذّیذ تىاى را وثیف طذًُ ضستِ ّای لثاس

 .وٌیذ استفادُ هػزف یىثار دستىص اس ، در لثاسطَیی وثیف ْایلثاس گذاضتي ٌّگام

 دیگزاى ٍسایل تا تَاى هی را است تیوار وِ فزدی اس وثیف ضذُ ضستِ ّای لثاس

 .ضست
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 تَاًیذ هی وِ دهایی گزهتزیي اس. تطَییذ تزچسة ّای دستَرالؼول قثك را ٍسایل

 .وٌیذ استفادُ

 .تطَییذ را ّا دست تالفاغلِ ٍ تزداضتِ را دستىص

 .گزم واهالً اهىاى غَرت در ، خطه خطىطَیی

 .تطَییذ را ّا دست ، وي خطه در لثاس دادى لزار اس پس

 تطَییذ را ّا دست آى اس پس. وٌیذ ػفًَی ؾذ ٍ تویش را لثاس هَاًغ

 

 وٌیذ استفادُ دار درب ستالِ سكل اس

 وٌیذ استفادُ دستىص اس ستالِ سكل تِ سدى دست ٌّگام

 دارلزار درب آضغال سكل در را آلَدُ ٍسایل سایز ٍ هػزف یىثار ّای دستىص

 استفادُ دستىص اس ّا ستالِ دفغ ٍ سدى دست ٍ ستالِ ّای ویسِ تزداضتي ٌّگام.دّیذ

 سایز ٍ ّا هاسه ، هػزف یىثار ّای دستىص ّوِ.تطَییذ را ّا دست آى اس تؼذ. وٌیذ

 سكل یه اهىاى غَرت در.دّیذ لزار هطوغ دار ستالِ سكل یه در را آلَدُ هَارد

 .دّیذ اختػاظ است تیوار وِ ضخػی تزای را ذاردرت آضغال

 

 دیاتت
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. دّذ هی افشایص را COVID-91 اس ًاضی ضذیذ تیواری تِ اتتال خكز 2 ًَع دیاتت تِ اتتال

 است هوىي حاهلگی یا 9 ًَع دیاتت تِ اتتال ، داًین هی سهاى ایي در آًچِ اساس تز

 .دّذ افشایص را COVID-91 اس ًاضی ضذیذ تیواری تِ اتتال خكز

 

 ضَد اًجام تایذ وِ الذاهاتی

 

 .دّیذ اداهِ هؼوَل قثك را اًسَلیي ٍ دیاتت ّای لزظ هػزف

 ، تْذاضتی خذهات دٌّذُ ارائِ دستَرالؼول قثك ٍ وٌیذ اًذاسُ گیزی را خَد خَى لٌذ

 .وٌیذ پیگیزی را ًتایج

 تْیِ ، اًسَلیي جولِ اس ، خَد دیاتت دارٍّای اس رٍس 03 حذالل وِ وٌیذ حاغل اقویٌاى

 .ایذ وزدُ

 اس ، دیاتتی افزاد تزای تیوار رٍس تِ هزتَـ ًىات ّوچٌیي ٍ تیواری احساس غَرت در

 .وٌیذ پیزٍی خَد تْذاضتی ّای هزالثت دٌّذُ ارائِ ّای دستَرالؼول

 خذهات دٌّذُ ارائِ تا وٌیذ هی تیواری احساس یا ّستیذ خَد ٍؾؼیت ًگزاى اگز

 .تگیزیذ تواس خَد تْذاضتی

 یا هحل تْذاضت هزوش ًواد ًشدیىتزیي تا ، ًذاریذ تْذاضتی خذهات دٌّذُ ارائِ اگز

 .تگیزیذ تواس خَد تْذاضت تخص
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 تارداری

 هوىي تاردار غیز افزاد تا همایسِ در تاردار افزاد ، داًین هی سهاى ایي در آًچِ اساس تز

 هوىي ، ایي تز ػالٍُ. تگیزًذ لزار COVID-91 اس ضذیذ تیواری خكز هؼزؼ در است

 تَلذ هاًٌذ تارداری ًاهكلَب ػَالة خكز COVID-91 تِ هثتال تاردار افزاد در است

 .یاتذ افشایص سٍدرس

 

 ضَد اًجام تایذ وِ الذاهاتی

 

 .ىٌیذً ًظز غزف خَد تارداری دٍراى ّای هزالثت لزارّای اس

 .ایذ وزدُ تْیِ را خَد دارٍّای اس رٍس 03 حذالل وِ وٌیذ حاغل اقویٌاى

 گیز ّوِ تیواری قی در خَد اس هزالثت ٍ هاًذى سالن چگًَگی هَرد در خَد پشضه تا

COVID-91 وٌیذ غحثت. 

 یا هحل تْذاضت هزوش ًواد ًشدیىتزیي تا ، ًذاریذ تْذاضتی خذهات دٌّذُ ارائِ اگز

 .تگیزیذ تواس خَد تْذاضت تخص

 تواس خَد تْذاضتی خذهات دٌّذُ ارائِ تا داریذ سَالی خَد سالهتی هَرد در اگز

 .تگیزیذ

 .تاضیذ هزالثت دًثال تِ سزیؼاً داریذ پشضىی فَریت اگز
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 هی اؾكزاب ٍ تزس. وٌیذ استزس احساس گیزی ّوِ ایي قی در است هوىي ضوا

 آهذى وٌار ٍ استزس درتارُ. وٌذ ایجاد ضذیذی احساسات ٍ تاضذ فزسا قالت تَاًذ

 .تذاًیذ

 تْیِ ٍ تزجوِ:دوتزحسیي جذیذ                              

  CDCهٌثغ:سایت                                        


