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نفس 1 تنگی  آیا  جدید:  ویروس  کرونا  مھم   عالئم 
دارید یا در تنفس مشکل دارید؟

، تب  است،  شبیھ  جدید  ویروس  کرونا  ی  اولیھ  عالئم  با  آنفلوانزا   عالئم 
 سردرد ، ضعف عضالنی و ضعف کل بدن می باشد کھ تشخیص دادن و
 تمایز بین این دو خیلی سخت می باشد. اما عالئم کروناویروس جدید ، بیشتر
 مربوط بھ عفونت دستگاه تنفسی می باشد و مبتالیان بیشتر در تنفس مشکل

 دارند و عفونت مجاری تنفسی آنان را آزار می دھد.
 اگر بعد از "سرماخوردگی" در تنفس مشکل پیدا کردید و تنگی نفس مشاھده

کردید ، باید خیلی مراقب باشید.

 تفاوت بین کرونا ی جدید و آنفوالنزا

قرنطینھ برای  را  ما  شیانگ  دینگ   دکتر 
 شدن در خانھ راھنمایی می کنند

"  تیم داوطلبین " نگاه جھان بھ ووھان

vs

 روز ھفتم از اھمیت بسزایی برخوردار است، چون 
مرتبط بیماری  عالئم  شدید  و  نھفتگی  دوره   بھ 

ھستند
 مطابق با اطالعات  "پروژه ی تشخیص و درمان و کنترل کورونا ویروس
 (نسخھ آزمایشی ۶)" کھ کمیسیون ملی بھداشت و درمان چین در تاریخ۱۹

فوریھ منتشر کرد، اینگونھ بیان شده کھ :
 براساس بررسی ھای اپیدمیولوژیک فعلی ، دوره نھفتگی آن معموال بین ۱
 تا۱۴روز است اکثرا ۳-۷ روز است. و در (نسخھ آزمایشی ۴) جزئیات
اعالم شده :"بیماران تشدید اکثرا بعد از یک ھفت دچار تنگی نفس می شوند."
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چگونھ می توان در خانھ پیشگیری کرد؟

 آیا باز کردن پنجره ھا و تھویھ ی ھوا باعث شیوع می
شود؟

در چھ زمانی نیاز بھ قرنطینھ در خانھ می باشد 

 دیگر کسانی کھ باید با بھداشت محلی و آژانسھای ذیربط تماس داشتھ باشند
 وبرای آنھا قرنطینھ ی  خانگی توصیھ می کنند.

 در حقیقت ، باز کردن پنجره ھا و تھویھ ھوا بھ کاھش میزان ویروس ھای
 موجود در داخل خانھ کمک می کند و ھمچنین بھ گردش ھوای تازه در داخل
آوردن این  بنابر  است  خانھ سبک  بیرون  و چونھوای  کند   خانھ کمک می 
بھ مشکوک  بیمار  باشد.اگر  می  غیرممکن  تقریباً  خانھ  داخل  در    ویروس 
 کرونا یا عفونت ریوی و یا دارای مشکالت تنفسی در خانھ دارید، ھنگام
 تھویھ ، پنجره ھا را باز کنید اما در را باز نکنید و از سیستم تھویھ مرکزی
 استفاده نکنید تا از انتقال ویروس از منطقھ ای کھ بیمار وجود دارد بھ منطقھ

ی دیگری جلوگیری شود.

 بیمار مشکوک بھ کرونا با عالئم خفیف :
  بیمارانی کھ باتشخیص پزشک مشکوک بھ کرونا اما عالئم آنھا بسیار خفیف

 ھست و پزشک بھ آنھا توصیھ کرده  کھ خود را در خانھ قرنطینھ کنند.

 کسانی کھ ارتباط نزدیک با بیماران داشتھ اند:
 افرادی کھ با بیماران کرونا یا احتمال ابتال بھ کرونا ی آنھا باال بوده رابطھ

 ی نزدیک داشتند می بایست خود را در خانھ قرنطینھ کنند.
 لطفاً در اسرع وقت مطابق با پروتکلھا بھ بخش بھداشت محلی با آژانسھای
 ذیربط تماس بگیرید تا از بروز حوادث متعاقبھ ی آن جلوگیری شود, این

 افراد عبارتند از :
 ۱ کسانی کھ با بیماری کھ نتیجھ ی کرونای وی مثبت اعالم شده  زندگی می

 کردند یا ھمکالس و یا ھمکار بودند .
  ۲ کسانی کھ بدون انجام اقدامات حفاظتی مؤثر ، بیماران کرونایی را ویزیت

 ، معالجھ ، می کردند.
 ۳ کسانی کھ با بیماران کرونایی در بیمارستان ھم اتاق بوده اند.

 ۴ با کسانی کھ تست کرونای آنھا مثبت بوده و در یک قطار ھم واگنی بودند.
 با توجھ بھ مورد آخر ، من می خواھم بھ ھمھ یادآوری کنم کھ بھ اطالعیھ
 ھای  قطار و پرواز ردیابی صادر شده توسط دولت محلی ، رسانھ ھا یا کانال
با یک اتومبیل   ھای معتبر مربوطھ توجھ کنند کھ اگر فھمیدید کھ در یک 
 بیمار کرونایی در یک قطار ھم واگنی بوده اید خود را قرنطینھ نمایید و با

 بخش بھداشت محلی تماس بگیرید.
 

نیاز بھ قرنطینھ در خانھ دارند بھ سھ دستھ  در حال حاضر افرادی کھ 
تقسیم می شوند.

 در صورت بروز تب (درجھ حرارت بدن c۳۸°) واگر ھر کدوم از
 این سھ عالئم زیر نیز ھم وجود داشتھ باشد، توصیھ می شود بھ موقع

بھ بیمارستان بروید:
 ھمراه با تنگی نفس ،احساس سنگینی در قفسھ سینھ ، آسم ؛ تماس

نزدیک با موارد تایید شده کروناویروس جدید.
 بیماران مبتال بھ بیماریھایی  مانند فشار خون باال ، بیماری قلبی ،

عروق ، مغز ، کبد و کلیھ ھم باید سریع مراجعھ کنند.
بھ بزرگساالنی است کھ فقط در مناطق این موارد مربوط   (توجھ: 
 عادی زندگی می کنند وکسانی کھ در مناطق اپیدمی کرونا زندگی می

کنند معیارھای دقیقتری برای آنھا وجود دارد)
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VS

新型冠状病毒和流感的区别

در زمان قرنطینھ ی خانگی نیاز بھ انجام چھ کارھای داریم؟ 

 بھتر است کھ تنھا زندگی کنید در جائی کھ دارای شرایط
 محیطی زیر باشد:

  در صورت قرنظینھ ی خانگی نیاز بھ تھیھ مواد ضروری
 مانند محصوالت ضد عفونی کننده و دیگر مواد مورد نیاز

 روزانھ می باشد

 درزمان قرنطینھ ی خانگی موارد زیر مدنظر گرفتھ شود

 • تھویھ مناسب: حداقل وجود یک پنجره البتھ واقع در جھت باد برای گردش ھوا
 در اطاق/منزل و باد از ھمین پنجره بھ بیرون حرکت کنھ تا جاھای دیگر را آلوده

ننماید.
 • استفاده از توالت و حمام جداگانھ

آنھا را ضد  • مبلمان خانھ بھتر است از چوب و فلز باشد چون براحتی میتوان 
 عفونی کرد و اگر از چرم یا پارچھ بود برای نشستن روی آن ، می توانید از روکش

پالستیکی یکبار مصرف استفاده کنید
 • وسایل موجود در خانھ ھرچھ کمتر باشد احتمال ابتال بھ عفونت آن نیز کم ترمی

  باشد، و متعاقبا از درد سر ضد عفونی  و تمیز کردن آنھا نیز کاستھ می شود.

و نظارت  برای   دماسنج: 
 کنترل بر وضعیت جسمی خود
 ھر صبح و شام دمای بدنتان را

  اندازه گیری کنید

ضد کننده:  عفونی   ضد 
 عفونی کننده ھای حاوی کلر

N۹۵ ماسک: استفاده از ماسک 
یکبار جراحی  ھای  ماسک   یا 

  مصرف

،  ٪۷۵ الکل   الکل: 
 بوتل/اسپری آب پاش ، تکھ
 ھای پنبھ ای الکل ، و غیره.

از استفاده  کننده:  تمیز   محصوالت 
 صابون معمولی ویا مایع دست شویی
 برای شستن دستھا کافیست،  البتھ ژل
 ضد عفونی کننده را باید از نوع الکل

 درصد باال انتخاب شود
یا حولھ  از  است  بھتر  کاغذی:   دستمال 
بھ کھ  الیھ  چند  کاغذی  ھای   دستمال 
 راحتی آب از آن نفوذ نکند استفاده کنید

 کیسھ ھای زبالھ مخصوص و سطل زبالھ
انداختن ماسک برای دور  دار:   ھای در 

  ھای استفاده شده و دیگر ترشحات
یا یکبار مصرف  از حولھ ھای   استفاده 

 حولھ ھای شخصی.

 توصیھ می شود کھ شخص مشکوک بھ بیماری حداقل باید روز
 دو بار دمای بدن خود را اندازه بگیرد، متوجھ تغییرات بوجود
 آمده در بدن خود باشد و آنرا ثبت نماید تا عالیم بیماری تشدید

 نشود بلکھ بتدریج بھبود یابد.

 عالئمی کھ باید مورد توجھ قرار گیرند عبارتند از: سرفھ ، تنگی نفس، سنگینی در
 قفسھ سینھ ، سوزش در بدن ، اسھال و غیره.

 اگر درجھ حرارت بدن بھ تدریج کاستھ شد و عالئم بیماری ھم کمتر شد این بدین
 معنی است کھ اوضاع فرد رو بھ بھبودی ھست ولی بازھم نیاز بھ مراقبت دارد.

 اما اگر با گذشت زمان یک یا چند مورد از این عالئم ھنوز ھم پابرجا
 بود و رو بھ بھبودی نبود، باید با بھداشت یا مراکز بھداشتی درمانی
 قرنطینھ ی محلھ و آژانسھای ذیربط نزدیک منزل تماس گرفتھ و در

 اسرع وقت بھ دکتر مراجعھ کنید.
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درین این ویروس  ناقل  با  اگر  بستھ و کوچکی ھست،   آسانسور محیطی 
 محیط بستھ قرار گیریم ممکن ھست کھ با عطسھ زدن ،سرفھ و یا صحبت

نمودن با شخص مبتال بھ این لبماری این ویروس بھ ما انتقال پیدا دھد.
 اگر این ویروس روی دکمھ یا دیوار آسانور قرار گیرد، ممکن است از
 طریق تماس بھ شخص منتقل شود.در عین حال اگر شخص با دستان خود

دھان ، بینی یا چشمان خود را لمس کند ، ممکن است بھ آن مبتال گردد.

اما زیاد نگران نباشید و موقع سوار شدن در آسانسور برای پیشگیری ازین
 مرض باید فقط سھ چیز را بھ خاطر بسپارید:

 درحال حاضر یک روش مرسوم در چین ھست کھ موقع سوار شدن در
 آسانسور انگشت دست خود با دستمال کاغذی می پیچانند کھ البتھ این در

موقع عدم وجود دستکش ھای یک بار مصرف روش خوبی می باشد.

 بھ نکات ذیل توجھ داشتھ باشید:
 دستان تان با سطح آلوده دستمالی
 کھ با آن انگشت تان را پیچانیده

 بودید و ماسکی کھ استفاده نمودید،
 تماس پیدا نکند و در صورت

 تماس با آن ھرچھ سریعتر
 دستانتان را با آب و صابون حداقل

    برای ۲۰ ثانیھ بشویید.
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آیا با آسانسور آلوده می شویم؟ 

منزل بھ  بازگشت  ھنگام  و  نزنید  تان  بھ صورت  بپوشید، دست   ماسک 
دستان تان را خوب و تمیز بشویید.
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کمتر بیرون رفتن از منزل بھترین راه محافظت از اطفال است.

در زمان شیوع بیماری در مورد غذای کودکان باید بھ چھ مواردی توجھ کنید؟

 حتما مواد غذا خام را بھ طور کامل بپزید، بھ خصوص گوشت و تخم مرغ.

  غذاھای خام را باید با تختھ وچاقویو ابزارھایی  غیر از ابزارھایی کھ برای
 خورد کردن گوشت و وسایلی کھ باید پختھ شوند استفاده کند. کاسھ ھای
 حاوی غذاھای خام و پختھ شده را از ھم جدا کنید با ھم مخلوط نکنید. دست
 ھا را حتی در حین آماده سازی غذاھای خام و پختھ شده بشویید. بعد از

پختن غذاھا ، بدون شستوشو دست ھا  نباید بچھ ھایتان را لمس کنید.
 عالوه بر این، بھ دلیل اینکھ ویروس کرونا می تواند از طریق بزاق منتقل
و ندھید  خودتان  کودک  بھ  خورده   بزرگسال  فرد  یک  کھ  غذایی   شود، 
 مستقیماً غذای کودک را با فوت کردن خنک نکنید، این فرآیندھا ممکن است

بھ طور سھوی ویروس را بھ کودک منتقل کند.
  در صورت امکان، بھتر است برای جلوگیری از ابتال بھ کرونا ھر کسی

تکی و با فاصلھ از ھمدیگر غذا بخورد.
  پس آیا می توانم برای بچھ ھایم مرغ ، اردک و ماھی بپزم؟

 مشکلی ندارد ، اما باید حتما خوب پختھ شود.
  در حال حاضر ھیچ مدرکی در مورد انتقال ویروس از طریق محصوالت
 گوشتی و غذاھای دریایی مشاھده یا گزارش نشده است.میتوانید با اطمینان

 بخورید.
 اما توجھ کنید کھ گوشت یا تخم مرغ باید قبل از خوردن کامال پختھ بشوند.
  مراقب باشید مرغ و غذاھای دریایی را از مکانھای ناشناختھ خریداری

 نکنید. ھمچنین ، پرندگان زنده را بدون دستکش  لمس نکنید.
 

  در صورت لزوم بھ بیرون رفتن از منزل، بھتر است یا با ماشین خود یا
 با تاکسی بروید و از وسایل نقلیھ ی عمومی کمتر استفاده کنید و اگر ھم

مسیر تان نزدیک باشد پیاده رفتن یکی از بھترین گزینھ ھا ھست.

آنھا استفاده کنند و ھنگام تعویض  از ماسک  باید    بزرگساالن و کودکان 
 احتیاط شود تا قسمت خارجی ماسک  با دست خود لمس نکنند تا از انتقال

میکروب بھ دستان جلوگیری شود.

دستمال یا  و  کننده  عفونی  ضد  ژل  مانند  کننده  عفونی  ضد    محصوالت 
 مرطوب آنتی باکتری با خود داشتھ باشید.دستان کودک خود را بالفاصلھ
 بعد از لمس کردن اشیای بیرونی ضد عفونی کنید و قبل از ضد عفونی

کردن دست ھا, از تماس با دھان وچشم و بینی خودداری کنید.

  بعد از رسیدن بھ خانھ دستان شان را کامال شستھ و لباس ھای بیرونی و
 شلوار کودک خود عوض کنید. بزرگساالن نیز باید سریعا لباسھای خود را

عوض نمایند تا اینگونھ از انتقال ویروس بھ کودک جلوگیری شود.
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 از کودکان در زمان شیوع بیماری چگونھ مواظبت
کنیم؟



  در دوره اپیدمی، زنان باردار ھنگام مراجعھ برای معاینھ زایمان ، باید بھ
نکات زیر توجھ ویژه ای داشتھ باشند:

 از حمل و نقل عمومی خودداری کنید،با تاکسی یا از اسنپ استفاده کنید و بھتر
است با  فردی آشنا کھ مطمئن ھستید بیمار نیست، بروید.

از یکی  برسانید.  حداقل  بھ  را  کنید  صرف  باید  بیمارستان  در  کھ  زمانی    
 اعضای خانواده می تواند بھ جای شما برای گرفتن نوبت در صف بایستد و
 مکانی با تھویھ بیشتر و ھمچنین در انتظار نشستن کمتر برای ویزیت شدن پیدا

کنید تا اینگونھ زمان کمتری را در بیمارستان سپری کنید.

ھای ماسک  یا   N۹۵ ھای  ماسک  از  بیمارستان،  از  رفتن  بیرون  ھنگام    
پزشکی استفاده کنید. (توصیھ می شود دستکس بپوشید)

  در اولین فرصت کھ امکان داشت دستانتان را بشویید و سرویس بھداشتی در
 دسترس نبود،ژل  ضد عفونی کننده دست و یا دستمال مرطوب ضد عفونی را

برای حفظ بھداشت دست خود ھمراه داشتھ باشید.

 از مالیدن دست بھ چشم ، بینی و دھان خودداری کنید.

  بعد از معاینھ، وقتی کھ بھ خانھ خودتان بر می گردید، بھ درستی ماسک ھا
 را بون بیاورید، لباس خود را ھر چھ سریعترعوض کنید، دست ھا و صورت

خود را بشویید.

   در بیمارستان ھا و جاده ھا بھ اندازه ۱ متر یا بیشتر از دیگران فاصلھ بگیرید.

بھ چھ  باید  باردار  زنان  بیماری  زمان شیوع   در 
 مواردی توجھ کنند؟

نحوه مراقبت ویژه در زمان بارداری

 آیا شیردھی می تواند در طول شیوع بیماری ادامھ یابد؟

  برای مادران سالم ، موقع شیردادن بھ فرزند، قبل و بعد آن حتما باید بھ
 شستشوی دستھا بپردازند و بھ نکات بھداشتی در تماس با کودک توجھ

 کنند.

  قوانین قرنطینھ در منزل را رعایت کنید: ھنگام نزدیک شدن بھ کودک
 ماسک پزشکی بپوشید و قبل از تماس نزدیک با کودک، دستان خود را
 با دقت بشویید.بھ تمیزی مچ دست، بازوھا و لباسھای بیرونی توجھ کنید.

یا ھستند  بیماری  بھ  مشکوک  کھ  مادرانی  برای  مادر  شیر  با  تغذیھ    
 مادرانی کھ  کرونای آنھا مثبت بوده و ھنوز بھبود نیافتھ اند، توصیھ نمی

 شود.

ضد داروھای  کھ  مادرانی  بھ  کھ  است  ضروری  نکتھ  این  بھ   توجھ 
 ویروسی خاصی مانند لوپیناویر و ریتونوویر مصرف می کنند، توصیھ

نمی شود کھ فرزندان خود را شیر دھند.
 

  اگر عالئم تنفسی دارد اما از آزمایش کرونای آنھا منفی است  می تواند
 تحت راھنمایی پزشک از شیر مادر تغذیھ شود.
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