است ،تٌاتزایي تِ یاد داضتِ تاضیذ کِ ٍاکسیٌاسیَى

کزيوايیزيس «جدید» چیست؟
يیزيس  COVID-19چگًوٍ مىتشز میشًد؟
ٍیزٍس اس طزیق تواس هستقین تا قطزُّای تٌفسی
فزد آلَدُ (اسطزیق سزفِ ٍ عطسِ) ٍ تواس تا سطَح
آلَدُ تِ ٍیزٍس هٌتقل هیضَدٍ .یزٍس COVID-19

خطز عفًَت تزای خَد ٍ خاًَادُتاى را تگیزیذ:

ضذعفًَی سادُ هیتَاًذ آى را اس تیي تثزد.
عالئم کزيوايیزيس چیست؟

است.

حادتز عفًَت هیتَاًذ هٌجز تِ سیٌِ پْلَ (پٌَهًَی یا

کزًٍا  )COVID-19( ۹۱۰۲هیگَیٌذ ،اٍلیي تار در

« »nCoV-2019هیگفتٌذ.

 .۹تِ ٌّگام عطسِ یا سزفِ جلَی دّاى خَد را تا
داخل سطح درتستِ تیاًذاسیذ.

ًادر ایي تیواری کطٌذُ خَاّذ تَد.

قثالً تِ ایي تیواری «کزًٍاٍیزٍس جذیذ  »۹۱۰۲یا

ضذعفًَی الکلدار تطَییذ.

عالئن ضاهل تة ،سزفِ ٍ تٌگی ًفس است .در هَاد

تیواری ایجاد ضذُ تا ٍیزٍس کزًٍا کِ تِ آى تیواری

هخفف ٍیزٍس ٍ  Dتِ هعٌی تیواری (در اًگلیسی).

 .۰دستْایتاى را هزتة تا آب ٍ صاتَى یا صل

دستوال یا آرًج خن ضذُتاى تگیزیذ ٍ ،دستوال را

ّواى عفًَت ریِ) یا هطکالت تٌفسی گزدد .در هَارد

ٍٍّاى چیي ضٌاسایی ضذ CO .هخفف کزًٍاVI ،

چگًوٍ میتًان خطز عفًوت را کاَش داد؟
تا رعایت چْار هَرد احتیاطی سیز هیتَاًیذ جلَی

هیتَاًذ ساعتّا رٍی سطَح سًذُ تواًذٍ ،لی یک

کزًٍا ٍیزٍس جذیذ (ًَ )CoVعی جذیذ اس ٍیزٍس

خَد ٍ فزسًذاىتاى را تِ هَقع اًجام دّیذ.

عالئن تیواری ضثیِ آًفَالًشا یا سزهاخَردگی هعوَلی
است ،کِ تسیار ضایع تز اس ّ COVID-19ستٌذ .تِ
ّویي دلیل تزای تاییذ ایي کِ کسی COVID-19
گزفتِ تاضذ ،تایستی آسهایص ضَدً .کتِ حائش اّویت

ٍیزٍس ٍ COVID-19یزٍس جذیذی تَدُ ٍ تِ

ایي است کِ اقذاهات کلیذی پیطگیزاًِ را تِ خاطز

خاًَادُ ٍیزٍسّایی ّوچَى سارس (سٌذرٍم تٌفسی

تسپارین کِ عثارتٌذ اس ضستطَی دستّا ٍ رعایت

حاد) ٍ سایز سزهاخَردگیّای هعوَلی هزتثط است.

هَارد تْذاضتی تٌفسی (پَضاًذى دّاى تِ ٌّگام
عطسِ یا سزفِ تا دستوال یا آرًج خن ضذُ ،سپس
اًذاختي دستوال داخل سطح آضغال در تستِ).
ّوچٌیي ٍاکسي آًفَالًشا ًیش راُ پیطگیزی هٌاسثی

 .۳اس تواس ًشدیک تا کساًی کِ سزها خَردُاًذ یا
عالئوی ضثیِ آًفَالًشا دارًذ اجتٌاب کٌیذ.
 .۴اگز خَدتاى یا کَدکتاى تة داریذ ،سزفِ هیکٌیذ
یا احساس هیکٌیذ هطکل تٌفس داریذ حتواً تِ دکتز
هزاجعِ کٌیذ.

آیا  COVID-19ريی کًدکان تأثیز می گذارد؟
ایي ٍیزٍس جذیذ است ٍ ها ٌَّس ًویداًین کِ چِ
تأثیزی تز کَدکاى یا سًاى تاردار خَاّذ گذاضت.
هیداًین کِ اهکاى دارد افزاد در ّز سٌی تِ ایي
ٍیزٍس آلَدُ ضًَذ ،اها تاکٌَى هَارد ًسثتاً کوی اس
 COVID-19در تیي کَدکاى گشارش ضذُ است.

در هَرد سایز عفًَتّای دستگاُ تٌفسی اس قثیل

 .۳توام سطَح دستّا را تِ هذت حذاقل  ۹۱ثاًیِ تا

آًلفَالًشا ،اگز خَدتاى یا کَدکتاى عالئوی دارد ،اس

صاتَى توالیذ ،اس جولِ پطت دستْا ،هیاى اًگطتاى ٍ

ّواى اتتذا کوک پشضکی تگیزیذ ٍ سعی کٌیذ کِ اس

سیز ًاخيّا

حضَر در اهاکي عوَهی (هحل کار ،هذارس ٍسایل
ًقلیِ عوَهی)خَدداری کٌیذ ،تا اس سزایت تِ دیگزاى
جلَگیزی ضَد.

تیواریّای سهیٌِای دیذُ ضذُ است.
اگز فزسودم عالئم  COVID-19داشت چٍ کار

 .۵دستّا را تا دستوال تویش یا حَلِ یکتار هصزف
خطک کٌیذ

ٍیزٍس در هَارد ًادر کطٌذُ است ٍ ،تاکٌَى تیطتز
هَارد هٌجز تِ هزگ در هیاى افزاد پیزتز تا

 .۴دستّا را کاهالً تا آب تطَییذ

اگز یکی اس افزاد خاوًادٌ عالئم بیماری را داشتٍ
باشد چٍ کار باید کزد؟
اگز ضوا یا کَدکتاى تة ،سزفِ یا تٌگی ًفس داریذ،

 .۶دستّا را هزتة تطَییذ ،تِ خصَظ قثل اس
خَردى ،تعذ اس فیي کزدى ،سزفِ یا عطسِ ٍ
دستطَیی.
 .۷اگز آب ٍ صاتَى در دستزس ًذاریذ ،اس صل

کىم؟

تایذ اس ّواى اتتذای تزٍس عالئن اس پشضک کوک

حتواً درهاى پشضکی را ضزٍع کٌیذٍ ،لی تِ خاطز

تخَاّیذ .اگز تِ هٌاطقی کِ  COVD-19در آًجا

داضتِ تاضیذ کِ اکٌَى در ًیوکزُ ضوالی فصل

گشارش ضذُ سفز کزدُایذ ،یا اگز در تواس تا فزدی

آًفَالًشا است ٍ عالئن  COVID-19اس قثیل سزفِ یا

تَدُایذ کِ تِتاسگی تِ یکی اس چٌیي هٌاطقی سفز

تة هیتَاًذ هطاتِ عالئن آًفَالًشا یا سزهاخَردگی کِ

کزدُ ٍ عالئن تٌفسی دارد ،تا پشضک خَد یا تا

گزدآٍرًذُ ٍ تاییذ کٌٌذُ :عشت ًاهَر هزتی تْذاضت

تسیار ّن ضایع ّستٌذ ،تاضذ.

کارهٌذاى تْذاضت تواس تگیزیذ ٍ هَضَع را تا آًْا

دتستاى پسزاًِ اهام حسیي(ع)ٍاحذ۹

درهیاى گذاضتِ ٍ هطَرت کٌیذ.
رعایت ًکات تْذاضتی دستّا (ضستطَی هزتة
دستّا) ٍ تْذاضت تٌفسی را اداهِ دّیذ ٍ
ٍاکسیٌاسیَى کَدکاى خَد را تِ هَقع اًجام دّیذ تا

بُتزیه راٌ شسته کامل دستَا چگًوٍ است؟
 .۰ضیز آب را تاس کٌیذ ٍ دستّا را سیز آى تگیزیذ

کَدکتاى درهقاتل سایز ٍیزٍسّا ٍ تاکتزیّای
تیواریسا در اهاى تاضذ.

 .۹توام دستتاى را تِ صاتَى آغطتِ کٌیذ

ضستطَی دست الکلی تا حذاقل  ۶۱الکل استفادُ
کٌیذ .اگز دستاىتاى تِ صَرت هطَْد کثیف ّستٌذ،
حتواً تا آب ٍ صاتَى تطَییذ.

