
بسته آموزشی کورونا ویروس
ویژه عموم مردم



کوروناویروس چیست؟

هر خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید آن در ش•
. ووهان چین پیدا شده است 

شروع طغیان آن در اثر حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهی مرکز •
.  و غذاهاي دریایی در ووهان چین بوده است



عالیم ابتال به این ویروس چیست؟

تب، سرفه، کوتاهی تنفس، عالیم گوارش، اسهال: عالیم شایع •
حاد ،سندرم تنفسی( پنومونی) عفونت ریه :عالیم در موارد شدید •

کلیهشدید، نارسایی 



چه کسانی بیشتر مستعد ابتال هستند؟

سالمندان•
افراد داراي بیماري زمینه اي مثل دیابت، بیماري هاي قلبی•
خانم هاي باردار•

کودکان•



آیا انتقال فرد به فرد امکان پذیر است؟

راه هاي احتمالی انتقال•
انتشار از راه هوا•
مبتالنزدیک با انسان تماس •
آلودهزدن به وسایل دست •



راه های پیشگیری

به طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شوي کامل دست ها با •
.آب و صابون کنید

ه سرفه، عطس)از دست دادن و روبوسی کردن با افراد داراي عالیم تنفسی •
.خودداري کنید...( و
ت و یا قسم( ترجیحا)دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال •

.باالي آستین بپوشانید
.فاصله حداقل یک و نیم متري را از افراد بیمار رعایت کنید•
.از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید•
.از رها کردن دستمال کاغذي هاي مصرف شده در محیط خودداري کنید•
.از خوردن مواد غذایی نیم پز خودداري کنید•
.وحشی خودداري کنند/ از تماس با حیوانات اهلی•



چگونه از خود محافظت کنیم؟

















آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟

ا باید حتم. استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمی شود•
.بهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید

:صرفا در این موارد استفاده از ماسک توصیه می شود•
دارید ( سرفه یا عطسه) زمانی که عالیم تنفسی•
از فرد مبتال به این بیماري مراقبت می کنید•
مبتال به این بیماري هستید•



کیست؟فرد مشکوک به بیماری 

تري در فردي است که به دلیل تب، سرفه و تنگی نفس نیازمند بس•
یماري بیمارستان بوده و عامل بیماریزاي دیگري براي توجیه عالیم ب

:وي وجود ندارد و حداقل یکی از موارد زیر را دارا است
روز قبل از شروع عالیم بیماري14سابقه سفر به کشور چین، در عرض •
تماس نزدیک با مورد قطعی و عالمتدار بیماري•
/  تملمح)مراقبت مستقیم از بیمار مبتال به عفونت ناشی از کورونا ویروس•

(قطعی



تماس نزدیک به چه معنا است؟

تماس بیمارستانی با بیمار•
هر همکار بودن یا همکالس بودن با فرد مبتال به کورونا ویروس یا•

ه مشترکتماس شغلی با بیمار مبتال به کورونا ویروس در فضاي بست
یه همسفر بودن با فرد مبتال به کورونا ویروس در یک وسیله نقل•

مشترک



چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟

هنوز مشخص نمی باشد که ویروس کورونا ویروس چه مدت بر روي •
.سطوح زنده می ماند

اطالعات فعلی نشان می دهند که براي چدن ساعت این ویروس بر•
.روي سطوح زنده می مانند

ح از مواد شستشودهنده مثل وایتکس می تواند ویروس را از روي سطو•
.بین ببرد



آیا آنتی بیوتیک برای درمان بیماری موثر است؟

خیر•
.آنتی بیوتیک ها برروي ویروس ها تاثیري ندارند•
روي آن کوروناویروس جدید یک ویروس است و بنابراین آنتی بیوتیک•

.اثري ندارد



آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟

س تاکنون واکسن یا داروي ضد ویروس براي درمان این دسته از ویرو•
.استدرمان عالمتی . ها یافت نشده است

اگر می خواهید خودتان را از بیماري محافظت کنید باید به اصول•
مار عدم تماس نزدیک با فرد بیو بهداشت دست و بهداشت تنفسی 

.پایبند باشد



 راضکست دّین کزًٍا

 

 دٍستاى عشیشم سالم

 

کِ یک سزی اس ایي اخثار  ّوِ ها ایي رٍسّا خیلی خثز در راتطِ تا کزًٍا اسهٌاتع هختلف هثل فضای هجاسی ؛رساًِ ّای جوعی ضٌیذین

 درست ٍیک سزی غلط تَدى

 

اخثار غلط رٍی ّوِ ها تاثیزات هٌفی دارُ کِ یکیطَى تاالتزدى استزس ّست کِ خذای ًکزدُ ایي ٍیزٍس ًاخًَذُ سزاغ ها ٍ کساًی کِ 

ِ ها تتًَین درست فکز کٌین ٍ درتزاتز ایي تیواری اسخَدهَى ٍتا الثتِ ایي استزس تاحذی طثیعی ّستص تاحذی ک؛ دٍستطَى دارین ًیاد

 .راٌّوایی ّای درستوَى اس دیگزاى هحافظت کٌین

 

حاال تاّن ًطاًِ ّای استزس ًزهال یا ّوَى طثیعی خَدهًََ در تزاتز ایي تیواری هزٍر هی کٌین: 

 

ّاى ؛تیٌی خَدهَى را تا دستوال یا آرًج تگیزین ٍ اس تواس تا افزادی کِ عالئن سزهاخَردگی ٍ آًفَالًشا درٌّگام عطسِ یا سزفِ جلَی د

  .دارًذ خَدداری کٌین کِ تِ ایي کار هیگي رعایت آداب تٌفسی

 

ًََتا سهاى تْثَدی در خًَِ قزًطیٌِ کٌیذ ٍ تِ  اگِ عالئن سزهاخَردگی را داریذ اصال ًگزاى عقة هاًذى اس دریچِ ًذاضتِ تاضیذ خَدت

  .هذرسِ یا هکاى ّای عوَهی ًزیذ

 

 خَراکی ّای خَضوشُ هثل هزکثات ؛آب هیَُ ّای طثیعی حتوا تَ دستَرکاررٍساًتَى تاضِ چَى هی خَاّین سیستن ایوٌی تذًوًََ خیلی

et://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
et://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 .درتزاتز ایي ٍیزٍس کن ًیارین قَی کٌین

 

کٌی اسٍسایل ضخصی خَدهَى استفادُ کٌین تگزدی حتوا خَدکار خَدتَ پیذا هی.  

 

دٍستاى یادهَى ًزُ هیشتحزیز ٍسایل ضخصیوًََ تا الکل ٍ هَاد ضذعفًَی رٍسی دٍ تار تویش کٌین. 

 

ضذعفًَی کزدى ٍسایل خًَِ ّن تِ هاهاى ّای عشیشهَى کوک کٌینتاسُ حَاسوَى تاضِ ت َ. 

 

یادهَى تاضِ اگِ چطن ؛دّاى؛تیٌیوَى خارش گزفت اٍل دستاهًََ تطَرین. 

 

سطل ّای در دار تْتزیي جا تزای اًذاختي دستوال ّای کاغذی هصزف ضذُ ّست رٍی سهیي چزا . 

 

 دراٍل ٍآخز ّز کاری

 

تاضین ٍ تادعاّای قطٌگوَى دًیارٍ پز اس خَتی  سًذگی سالن ٍسالهتی کِ دارین یادهَى تاضِ ّویطِ ٍّز لحظِ ضکزگشار خذا تزای ارساًی

 ٍ خَضی اس خذاًٍذهَى تخَاّین کِ ّیچ ٍقت خذاًٍذ دعای خیز را تذٍى اجاتت ًوی گذارد































 پیشگیری از ابتالءدستورالعمل عمومی 

)ویروس کرونای جدید( 91به ویروس کوئید 

حرکت کنیم 91وئید جلوتر از ک

383شماره مسلسل: 

18-9کد گزارش: 

9318اسفند  7



 اهلل الرّحمن الرّحیم بسم

 

 

 

 

 

 
 

    
 

      
 

 حرکت کنیم( 91وئید )جلوتر از ک 91وئیدمی پیشگیری از ابتالء به ویروس کدستورالعمل عمو :عنوان گزارش

 های( در شانگ 91وئیدویژه مقابله با کهای، رئیس کارگروه  هونگ )استاد تمام دانشگاه فو دن شانگ جآنگ وِن نویسنده:

نسب، فهیمه  امین بذرافشان، طاهره بختیارزاده، پرهام ذبیحی، فاطمه سیفان، محمدجواد صادقی اسامی مترجمین:

 )گروه زبان چینی دانشگاه تهران( احمدآبادی اصغر موسوی، فریبا یزدانی نژاد، سیدعلی قیطاسی، هدیه گرگان

 اصغر موسوی سیدعلی فنی:آرایی و امور  صفحه
 

 

 

 های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی

 9911 اسفند 7

 
 .است جمهوری ریاست استراتژیک های بررسی مرکز به متعلق اثر این حقوق کلیه

 .است ممنوع جمهوری ریاست استراتژیک های بررسی مرکز کتبی اجازه بدون گزارش این بازنشر گونه هر

 383شماره مسلسل: 
 18-981کد گزارش: 
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