
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهب ثب پْؽبًذى فْست ّ ثیٌی ثب اعتفبدٍ اص آسًح یب 

دعتوبل کبغزی، ّیشّط سّی عطر لجبط پبؽیذٍ 

دس ًتیدَ . هی ؽْد ّ عطر اعضبی ثذى سا آلْدٍ ًوی کٌذ

ثَ ؽذت پیؾٌِبد هی ؽْد ثَ آداة عشفَ کشدى تْخَ ؽْد 

دس عیي زبل تب لجل اص ؽغتي دعت، ًجبیذ عبیش اعضبی 

ثذى خْد ثَ ّیژٍ دُبى، چؾن، ثیٌی ّ دیگش اعضبی 

 .داسای هخبط سا لوظ کٌیذ

دس فْستی کَ اص دعتوبل کبغزی ثَ ٌُگبم عشفَ یب 

عطغَ اعتفبدٍ کشدٍ ایذ، تْفیَ هی ؽْد دعتوبل سا 

فْسی دس عطل صثبلَ دسة داس ثیٌذاصیذ؛ ُوچٌیي ثعذ 

اص عشفَ ّ عطغَ دعت ُبی خْد سا ثب آة ّ فبثْى 

ثؾْییذ تب ازتوبل اًتؾبس آلْدگی ثش سّی دعت ُب اص ثیي 

 .ثشّد
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  و دوره نهفتگی۱۹-عالئم کىوید

َ زبل اص عالئن ۱۹-عالئن دس هْاسد گضاسػ ؽذٍ کّْیذ  تبث

. خفیف تب ثیوبسی ؽذیذ ّ هشگ هتفبّت ثْدٍ اعت

 ۱۹-ایي عَ عالهت ثَ طْس خبؿ ثب ثیوبسی کّْیذ 

 :هشثْط ؽذٍ اًذ

 ازغبط تٌگ ًفظ

َ ای کَ ثب هشّس صهبى ؽذتؼ ثیؾتشی هی ؽْد  .عشف

 تت خفیفی کَ ثَ تذسیح ؽذتؼ ثیؾتش هی ؽْد

آداب صحیح سرفو کردن چگىنو است؟   

ثَ دلیل اًتؾبس لطشات ثضاق آلْدٍ ثَ ٌُگبم عشفَ یب 

عطغَ، ثَ ُویي هٌظْس ثب آسًح یب دعتوبل خلْی ثیٌی ّ 

دُبى خْد سا ثپْؽبًیذ ّ ُشگض ثب دعت خلْی دُبى ّ 

 .ثیٌی خْد سا ًگیشیذ

ُوچٌیي عطغَ هی تْاًذ ّیشّط ُبی صیبدی سا آصاد کٌذ 

دس فْستی کَ عشیعبً دعت ُب ؽغتَ ًؾْد ثبعث آلْدگی 

َ ُبی آعبًغْس،  هکبى ُبیی هبًٌذ دعتگیشٍ دسُب، دکو

 .ًشدٍ، فٌذلی ُب ّ اؽیبء دیگش خْاُذ ؽذ

دس ایي صهبى اگش کغی ایي لغوت ُبی آلْدٍ سا لوظ کشدٍ 

ّ دعتبى خْد ًؾْیذ ثب توبط دعت آلْدٍ ثب دُبى، چؾن ُب 

 .ّ ثیٌی ّیشّط اص طشیك دعت ُب پخؼ خْاُذ ؽذ

ثَ ُویي دلیل دس فْستی کَ آداة عشفَ کشدى تْعظ 

افشاد سعبیت ًؾْد چشخَ اًتؾبس ّ اًتمبل ّیشّط کشًّب 

 .ثَ ؽذت افضایؼ پیذا خْاُذ کشد
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 منشأ ویروس جدید کرونا

ایي ّیشّط ثشای ًخغتیي ثبس دس ؽِش ُّّبى دس اعتبى 

 دعبهجش ۳۰ُْثی دس هشکض چیي پذیذاس ؽذ ّ چیي دس 

.  ثشای ًخغتیي ثبس آى گضاسػ کشد۲۰۱۹

تقْس هی ؽْد هخضى ایي ّیشّط خذیذ خفبػ ُب ثبؽٌذ 

یب « پْلک پْعت»کَ ازتوبالً اص طشیك یک زیْاى ّاعظ 

َ خْاس پْلک داس ثَ اًغبى ُب هٌتمل ؽذٍ  پبًگْلیي یب هْسچ

ایي زیْاى دس چیي هقشف داسّیی ّ خْساکی . ثبؽذ

اکٌْى ّیشّط تْاًبیی اًتمبل اًغبى ثَ اًغبى سا . داسد

 .پیذا کشدٍ اعت

 ویروس چطىر منتقل می شىد

اًتمبل اًغبى ثَ اًغبى ّیشّط خذیذ ازتوبالً اص ُوبى 

ساٍ ُبی اًدبم هی ؽْد کَ عبیش ّیشّط ُبی کشًّب هٌتمل 

: هی ؽًْذ

تقْس هی ؽْد ایي ساٍ افلی : توبط ؽخـ ثَ ؽخـ- 

لطشک ُبی تٌفغی تْلیذؽذٍ دس . اًتمبل ثیوبسی ثبؽذ

ٌُگبم عطغَ ّ عشفَ فشد ثیوبس هی تْاًذ افشادی سا کَ 

لشاس داسًذ، آلْدٍ  ( هتشی۱.۸تب زذّد )دس ًضدیکی اّ 

ایي لطشک ُب یب هغتمیوبً سّی دُبى، ثیٌی یب چؾن . کٌذ

افشاد ًضدیک اّ لشاس داسًذ، فشّد هی آیٌذ یب ازتوبالً 

َ ُبی افشاد هدبّس اعتٌؾبق  هغتمیوبً ثَ دسّى سی

. هی ؽًْذ

لوظ : اًتؾبس اص طشیك توبط ثب عطْذ یب اؽیبی آلْدٍ- 

کشدى عطْذ یب اؽیبی آلْدٍ ؽذٍ کَ لجالً لطشک ُبی 

تٌفغی ثیوبساى سّی آى ُب سیختَ اعت ّ ثعذ صدى دعت 

آلْدٍ ثَ ثیٌی، دُبى یب ازتوبالً چؾن ُب هی تْاًذ ثبعث 

. اًتمبل ّیشّط ؽْد

 

 

 

 

 ۱۹-آشنایی با ویروس جدید کرونا عامل بیماری کىوید

 ۱۹-ّیشّط خذیذ کشًّب کَ عبهل ثیوبسی کّْیذ

اعت، یکی اص ُفت  (۲۰۱۹- ثیوبسی ّیشّط کشًّب)

ّیشّعی اص خبًْادٍ کشًّبّیشّط ُب اعت کَ اص اًغبى 

 .ثَ اًغبى عشایت هی کٌذ

دس ًبم ایي خبًْادٍ  (ثَ هعٌبی تبج)« کشًّب»کلوَ 

ّیشّط ُب ثَ خبطش ظبُش رسات ّیشّط دس صیش 

 هْلکْل ُبی پشّتئیٌی گل. هیکشّعکْپ الکتشًّی اعت

هبًٌذی کَ اص عطر رسات ّیشّعی لشاس داسًذ   هیخ 

 .ظبُش ؽجیَ ثَ تبج ثَ آى هی دٌُذ

ُفت ّیشّط اص خبًْادٍ ّیشّط ُبی کشًّب یب 

کشًّبّیشّط ُب اًغبى ُب سا هجتال هی کٌٌذ کَ چِبس 

. ًْعؾبى ثبعث ایدبد عشهبخْسدگی هعوْلی هی ؽًْذ

عَ ًْع دیگش کَ ثیوبسی ؽذیذتش تٌفغی ّ رات الشیَ 

 :ایدبد هی کٌٌذ، ؽبهل ایي هْاسد هی ؽْد

ًؾبًگبى )ّیشّط کشًّبی عبهل ایدبد ثیوبسی عبسط - 

 دس چیي ۲۰۰۳-۲۰۰۲کَ دس عبل ُبی  (ؽذیذ زبد تٌفغی

هیضاى . ظِْس کشد ّ ثَ کؾْسُبی دیگش ُن سعیذ

.  دسفذ ثْد۱۰کؾٌذگی ایي ّیشّط زذّد 

ًؾبًگبى )ّیشّط کشًّبی عبهل ایدبد ثیوبسی هشط - 

 ۲۰۱۲کَ ثشای ًخغتیي ثبس دس عبل  (تٌفغی خبّسهیبًَ

دس عشثغتبى ععْدی ظبُش ؽذ ّ هیضاى کؾٌذگی آى 

.  دسفذ ثْد۵۰زذّد 

 دس ۲۰۱۹ّیشّط خذیذ کشًّب کَ اّاخش عبل هیالدی -  

-ّیشّط خذیذ کشًّب »چیي ؽٌبعبیی ؽذ، دس اثتذا 

-SARS 2ًبم داؽت ّ اکٌْى ًبم سعوی آى« ۲۰۱۹

COV- (۲-کّْ-ّیشّط عبسط ) َاعت، ّ ثیوبسی ک

-ثیوبسی ّیشّط کشًّب« )۱۹-کّْیذ»ایدبد هی کٌذ، 

. ًبهیذٍ هی ؽْد( ۲۰۱۹

 

 

 

 پیشگیری

دس زبل زبضش ُیچ ّاکغٌی ثشای پیؾگیشی اص عفًْت 

.  ّخْد ًذاسد۱۹-ثب ّیشّط خذیذ کشًّب عبهل کّْیذ

ثِتشیي ساٍ ثشای پیؾگیشی اص ثیوبسی پشُیض اص 

ایي الذاهبت . لشاسگیشی دس هعشك ّیشّط اعت

پیؾگیشاًَ هؾبثَ الذاهبت دسثبسٍ ُش ّیشّط تٌفغی 

: اعت

اص توبط ًضدیک ثب افشادی کَ ثیوبس ُغتٌذ، خْدداسی - 

. کٌیذ

اص دعت صدى ثَ چؾن ُب، ثیٌی ّ دُبًتبى خْدداسی - 

. کٌیذ

. ٌُگبهی کَ ثیوبس ُغتیذ، دس خبًَ ثوبًیذ- 

ٌُگبم عطغَ یب عشفَ کشدى خلْی دُبى ّ ثیٌی تبى سا - 

ثب دعتوبل کبغزی ثپْؽبًیذ ّ ثعذ دعتوبل کبغزی سا دسّى 

اگش دعتوبل کبغزی ًذاسیذ، . ظشف صثبلَ دسداس ثیٌذاصیذ

. دسّى آسًح خن ؽذٍ تبى عطغَ یب عشفَ کٌیذ

َ طْس هکشس لوظ هی کٌیذ، -  اؽیبیی ّ عطْزی سا کَ ث

َ طْس هٌظن ثب اعپشی ُبی پبک کٌٌذٍ هعوْل خبًگی  ث

. پبک کٌیذ

َ طْس هکشس ۲۰دعت ُبیتبى سا ثشای دعت کن -   ثبًیَ ث

َ خقْؿ پظ اص . دس طْل سّص ثؾْییذ ؽغتي دعت ث

سفتي ثَ دعتؾْیی، پیؼ اص غزا خْسدى ّ پظ اص فیي 

. کشدى ثیٌی، عشفَ کشدى اُویت داسد

اگش آة ّ فبثْى دس دعتشعتبى ًیغت، اص - 

هسلْل ُبی ضذعفًْی کٌٌذٍ دعت الکل پبیَ اعتفبدٍ کٌیذ 

اگش کثیفی .  دسفذ الکل داؽتَ ثبؽٌذ۶۰کَ دعت کن 

ّاضر سّی دعتتبى ّخْد داسد، دعت ُبیتبى سا ثب آة 

. ّ فبثْى ثؾْییذ
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