
از ويروسپيشگيري كرونا

بروز موجب كه هستند ويروسها از بزرگي خانواده كروناويروسها
مي حيوانات و انسان در سرماخورگي مشابه كهشوندعالئمي

ندارند زيادي خطر .عموما
دسامبر نام2019در به كروناويروسها از گونه كرد��-covidجديدترين پيدا شيوع انسانها .بين

كر نوععالئم ويروس :covid-19ونا
تب•
سرفه•
نفس• تنگي
بيني• آبريزش استفراغ، تهوع، اسهال، درد، سر درد، گلو بدن، درد لرز، عالئم: .ساير

ترين بيماري:شايع انتقال راههاي
سرفه)• و (عطسه تنفسي قطرات با تماس
دهان• و بيني لمسچشمها، سپس و ويروس به آلوده وسايل لمس
حيوانات• با آلودهتماس
پخته• نيمه و خام گوش خوردن

درمان:
عفونتهاي با مقابله يا قطعي، درمان كردن، كن ريشه براي ويروس ضد مخصوص داروي يا واكسن هنوز

ندارد وجود ويروس كرونا از زيا.ناشي تعداد اين وجود خودبا به خود طور به بيماران از يابنددي مي .بهبود

) سي ويتامين داراي غذايي مواد روزانه مصرف باCبا همراه ساالد و سبزي مانند (

شيرين، ليمو نارنگي، پرتقال، مانند هايي ميوه مانندغذا، هايي سبزي و و.. كيوي

م و... اي دلمه فلفل بروكلي، بخصوص كلم انواعانواع مقابل در را بدن توان ي

نمود. محافظت كرونا جمله از بيماريها

كرونا ويروس برابر توانيدبادر مي زير هاي خودروش از
كنيد :محافظت

را• خود بشوييدمرتبدستهاي صابون و آب .با
مرتب شستن كروناويروس انتقال از پيشگيري براي راه بهترين

هاست بشوييد.دست ماليم صابون و گرم آب با را خود هاي خوردن.دست از قبل كه است اين كار بهترين
ه دست هرچيزي نوشيدن بشوييديا را خود يا.اي عمومي هاي مكان از خانه به رسيدن از پس همچنين

بشوييد را خود هاي دست حتما آلودگي به مشكوك افراد با تماس از .پس

مبتال• افراد كنيدواز دوري كنند مي عطسه يا سرفه كه .افرادي
از عطسه يا سرفه است، تنفسي عفونت يك كورناويروس كه آنجا از

است آن شايع آزاد.عالئم باعث دو هر عطسه و سرفه اين بر عالوه
شوند مي هوا در ويروس افرادي.شدن با را خود فاصله كنيد سعي پس

كنيد حفظ دارند تنفسي عفونت عالئم اين.كه با ارتباط در توانيد مي
نماييد استفاده دار فيلتر ماسك يك از .افراد

نشودضدعفوني• كنيد:فراموش ضدعفوني را دارند ويروس وجود احتمال كه هايي .محل
بماند سطوح روي بر تواند مي كرونا حمام،.ويروس آشپرخانه، پيشخوان مانند سطوحي است بهتر پس

كنيد ضدعفوني را ها اين به مشابه هايي مكان و است.شيرآالت بهتر
مح كننده ضدعفوني اسپري و دستمال يك كنيدبا تميز را براي.ل

كار كرده10اين اسپري نظر مورد محل روي را ضدعفوني ماده دقيقه
كنيد پاك را آن دستمال با سپس بماند بگذاريد .و

و ميزكار ها، نرده مانند هايي محل نيز كار محل مرتب...در را
كنيد .ضدعفوني

نما• استفاده ماسك از عمومي هاي مكان از استفاده .ييدهنگام
از پيشگيري براي شود، مي منتقل هوا طريق از كروناويروس كه آنجا از
ماسك با را خود بيني و دهان عمومي، هاي مكان در آلوده هواي تنفس

دهيد مي.پوشش كاهش را كروناويروس انتقال خطر ماسك از استفاده
.دهد
بشوييهم را خود دستان آن برداشتن و ماسك از استفاده از پس .يدشه



بار يك ماسك يك هميشه هستيد، مبتال آسم مانند ريه اختالالت به يا تنفسي عفونت خطر معرض در اگر
كند پيشگيري عفونت شيوع از تا باشيد داشته خود همراه .مصرف

كروناويروس• عالئم وقتاگر اسرع در كرديد احساس را
مراجعه پزشك .نماييدبه

حيواناتماساز• كنيدبا خودداري ممكن جاي تا .ت،
و انتقال هاي راه از كرونايكي ويروس استشيوع حيوانات طريق انتقال.از از زير موارد رعايت با

كنيد خودداري طريق اين به .كورناويروس
انتقال خطر تا بپزيد كامل را مرغ تخم و يابدبيماريگوشت دماي.كاهش در را بوقلمون مرغ، تا63گوشت،

گرا74 سانتي بپزيددرجه خوب .د
كنيد قطع زنده حيوانات با را خود تماس ممكن جاي خانگي.تا حيوان كه اين مگر نزنيد دست حيوانات به

هستند.باشد عفونت انتقال منبع بيشتر ها خفاش و مزرعه .حيوانات
خشك تميز حوله يك با سپس بشوييد صابون و گرم آب با را خود دستان حيوانات با تماس صورت در

.ماييدن

ويروس• به ابتال :درصورت
مبتال كرونا ويروس به است ممكن داريد، تنفسي عفونت عالئم اگر

باشيد تر.شده سريع هرچه راپس عالئم تا كنيد مراجعه پزشك به
دهد صحيح تشخيص و بخواهد.معاينه شما از پزشك است ممكن

كنيد پيشگيري ويروس انتقال از تا بمانيد خانه در يا دهيد انجام را الزم .آزمايشات
ماسك از حتما پزشك به مراجعه و خانه از رفتن بيرون داربراي فيلتر

تا نموده عفازاستفاده پيشگيريشيوع .نماييدونت

بمانيد• خانه در داريد تنفسي عفونت عالئم .اگر
بمانيد خانه در هستيد بيمار اگر پزشك، به مراجعه بر اين.عالوه

شود مي منتشر سريع و است مسري از.بيماري پيشگيري براي پس
كنيد استراحت و بمانيد خانه در ويروس اين خود.انتشار بدن به

ب تا دهيد يابدفرصت بگيريد.هبود را خود دهان جلوي سرفه و عطسه .هنگام
است كروناويروس به ابتال اصلي عالئم از سرفه و يك.عطسه يا دستمال با خود بيني و دهان پوشاندن با

كنيد پيشگيري افراد ديگر به ويروس انتقال از تميز مي.ماسك باعث كار هوااين در ها ميكروب كه شود
نشوند باشيدسع.پخش داشته خود كنار دستمال يكجعبه هميشه كنيد .ي
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