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وﯾروس ﮐروﻧﺎ
ﮐروﻧﺎ ﯾﮏ وﯾروس ﺟدﯾد و ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳﺎری اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن وﯾروس را ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺎده ﮔﯽ از دﯾﮕران ﺑﮕﯾرﯾد
ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھﯾد.

ﭼرا ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد؟



زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎ ھﻣﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾم ،وﯾروس ﺑﺎ ﺳرﻋت ﮐﻣﺗر اﻧﺗﺷﺎر ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺻﺣت ﻣﺎ ﺧوب ﺑﻣﺎﻧد و ﻻزم ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم ،ازدﺣﺎم در آﻧﺟﺎ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ اﻓرادی را ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود ﻣرﯾض ﻣﯾﺷوﻧد ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم.

ﻋﻼﺋم )ﮐروﻧﺎ( ﭼﯾﺳت؟

ﻋﻼﺋم ﻣﮭم ﻗرار ذﯾل اﻧد:
 ﺗب ،ﺳرﻓﮫ و ﻣﺷﮑل ﺗﻧﻔس.
 ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﻧدش ﺑﯾﻧﯽ ،ﮔﻠو دردی و اﺳﮭﺎل.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋﻼﺋم را دارﯾد؟ درﺻورﺗﯾﮑﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ داﮐﺗر ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.
ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد وﯾروس را در وﺟود ﺧود دارﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻼﯾم آن ظﺎھر ﮔردد .ﻟذا ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن اﺣﺗرام
ﮔذاﺷت و ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد!

وﯾروس ﭼطور اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؟

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﻣﯾزﻧﯾد ﻗطرات ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼﮏ در ھوا آزاد ﻣﯾﮕردﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب وﯾروس اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ﺑﺎﻻی ھر ﭼﯾز ﻓرو ﻣﯽ رﯾزد .ﻗطرات ﻣذﮐور ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺣد ﻣﺗوﺳط اﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺗر ﺑﭘرﻧد و ﻓرود آﯾﻧد.
ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺑﺗﻼ ﮔردﯾد؟ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗطرات ﻓوق اﻟذﮐر را ﺗﻧﻔس ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﯾﺎ دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎﻧرا ﺑﮫ دھن ،ﺑﯾﻧﯽ و ﭼﺷﻣﮭﺎﯾﺗﺎن
ﺑﺑرﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭼﯽ ﮐﻧﯾد؟
 در ﺣدود  1,5ﻣﺗر از دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
 دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را ﻣرﺗب ﺑﺷوﺋﯾد .درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی دﺳت ﻣﯾزﻧﯾد ﮐﮫ دﯾﮕران ھم دﺳت ﻣﯾزﻧﻧد ﺣﺗﻣﺎ ً دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎﻧرا
ﺑﺷوﺋﯾد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل :دﺳﺗﮕﯾر دروازه ﯾﺎ دﮐﻣﮫ ﯾﺎ ﺳوچ ﻟﻔت.

آﯾﺎ در ﺑراﺑر اﯾن وﯾروس واﮐﺳﯾن ﯾﺎ ﺗداوی وﺟود دارد؟

ھﯾﭼﮑﺳﯽ اﻧﺗﯽ ﺑﺎدی )ﭘﺎدﺗﻧﮭﺎ( ﻧدارد ﺗﺎ در ﺑراﺑر اﯾن وﯾروس ﻣﺻون ﺑﺎﺷد .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ واﮐﺳﯾن ھم وﺟود ﻧدارد .داﮐﺗران و ﺳﺎﯾﻧس
داﻧﺎن ﻓﻌﻼً ﻣﺷﻐول ﺗﺣﻘﯾﻖ اﯾن وﯾروس ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ھر ﺷﺧص ﻣرﯾض را ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﻧد و ھر روز از آن
ﭼﯾزھﺎی ﺟدﯾد ﻣﯾﺂﻣوزﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐوﺷش ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﺗﺎ ﺗداوﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﻧد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗر ھﺳﺗﯾد؟ در آﻧﺻورت ﭘﺎراﺳﯾﺗﺎﻣول ﺑﮭﺗرﯾن دارو در ﺑراﺑر ﺗب و درد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﻌﺿﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟﻧﺎﯾﯽ ادوﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮔﯽ و ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﻔروش ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ در آن ﻣواد ﮐﻠروﮐﯾن ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﺻﻼً
ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣؤﺛر ﺑودن و ﻣﺻوﻧﯾت اﯾن دارو وﺟود ﻧدارد .ﺑرﻋﮑس ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺻﺣت ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺿر
واﻗﻊ ﮔردد.

ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺧود را ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭدارﯾد؟




دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﻣرﺗب ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﺋﯾد.
در ﺣدود  1,5ﻣﺗر از دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﮫ ﺻورت )روی( ﺗﺎن دﺳت ﻧزﻧﯾد.
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