
ویروس کــــرونـــا
از دید سازمان بهداشت جهانی



ــران و  ــا در ای ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ب
جهــان و همچنیــن روزبــه روز بیشــتر شــدن اطالعــات 
ــات  ــن توضیح ــف،  ای ــایعات مختل ــض و ش ضدونقی
بــر اســاس اطالعــات ســازمان بهداشــت جهانــی و از 
روی وب ســایت همیــن ســازمان who.int به فارســی 
ــا  ترجمــه شــده تــا شــاید بهتــون کمــک کنــه کــه ب
اتــکا بــه منبعــی قابــل اعتمــاد، صحیــح و آگاهانه تــر 

از خودتــون و عزیزانتــون مراقبــت کنیــد.

سـالم!

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد

www.who.int


کرونــا ویروس هــا خانــواده بزرگــی از ویروس هــا هســتند کــه می توننــد در حیوانــات 

ــا ویــروس  ــد کرون ــون چن ــه بیمــاری بشــن. در انســان ها، تاکن و انســان ها منجــر ب

شــناخته شــدند کــه منجــر بــه عفونت هــای تنفســی از ســرماخوردگی ســاده گرفتــه 

تــا بیماری هــای شــدیدتری مثــل ِمــرس و ســارس می شــن. آخریــن کروناویروســی 

کــه کشــف شــده باعــث ایجــاد بیمــاری ای می شــه کــه ایــن روزهــا بهــش می گیــم 

.COVID-19 کرونــا یــا

COVID-19 بیمــاری واگیرداریــه کــه بــه وســیله آخریــن کروناویــروس شناخته شــده 
بــه وجــود میــاد. ایــن ویــروس جدیــد و بیماریــش قبــل از شــیوعش در دســامبر 2019 

در ووهــان چیــن ناشــناخته بــوده.

اصال کروناویروس چی هست؟

حاال COVID-19 چیه؟

ما از این به بعد این بیماری رو به اختصار ُکرونــا صدا می کنیم
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عالئم و روش های انتقال



شــایع ترین عالئــم ایــن ویــروس تــب، خســتگی و ســرفه خشــک هســتند. ممکنــه 

بعضــی از بیمــاران درد، گرفتگــی بینــی، آبریــزش بینــی، گلــودرد و یــا اســهال رو هــم 

تجربــه کننــد. ایــن عالئــم معمــوال خفیفنــد و بــه تدریــج شــروع می شــن. بعضــی 

از آدم هــا بــا وجــود مبتــال شــدن بــه ویــروس عالئمــی نــدارن و احســاس بیمــاری 

ــود  ــی بهب ــان خاص ــه درم ــاز ب ــدون نی ــد ( ب ــان ) 80 درص ــر مبتالی ــن. اکث نمی کن

پیــدا می کننــد. از هــر ۶ مبتــال حــدودا یــک نفــر شــدیدا مریــض و دچــار مشــکالت 

تنفســی می شــه. احتمــال شــدید شــدن کرونــا در افــراد مســن و کســانی کــه بیمــاری 

زمینــه ای مثــل فشــار خــون بــاال، مشــکالت قلبــی یــا دیابــت دارن، بیشــتره. حــدود 

۲ درصــد از مبتالیــان بــه کرونــا جونشــون رو از دســت دادن. افــرادی کــه تــب دارن، 

ســرفه می کنــن یــا دچــار تنگــی نفــس شــدن بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنــن.

ایــن ویــروس از طریــق کســانی کــه بــه اون مبتــال هســتند ســرایت پیــدا می کنــه. 

ایــن بیمــاری از طریــق قطــرات کوچیکــی کــه از بینــی یــا دهــان فــرد مبتــال هنــگام 

ســرفه یــا بــازدم در هــوا پخــش می شــه از فــردی بــه فــرد دیگــه منتقــل می  شــه. 

ایــن قطــرات می تونــن روی ســطوح و اشــیای اطــراف شــخص مبتــال بشــینن. ســایر 

افــراد وقتــی بــه ایــن اشــیا یا ســطوح دســت بزنــن و بعــد دستشــون رو به چشــم  ها، 

بینــی یــا دهانشــون بزنــن می تونــن بــه ویــروس مبتــال شــن. همچنیــن اگــه قطــرات 

کرونا چه عالئمی داره؟

نحوه انتقال این ویروس چجوریه؟
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تنفســی فــرد مبتــال رو نفــس بکشــید هــم می تونیــد بــه کرونــا مبتــال شــید. بــرای 

همیــن خیلــی مهمــه کــه از فــرد مبتــال حداقــل یــک متــر فاصلــه داشــته باشــید. 

مطالعــات تــا بــه امــروز نشــان داده کــه ایــن ویــروس عمدتــا از طریــق ارتبــاط بــا 

ــا از طریــق هــوا.  قطــرات تنفســی فــرد بیمــار منتقــل می شــود ت

راه اصلــی ســرایت ایــن بیمــاری قطــرات تنفســی فــرد مبتالییــه کــه ســرفه یا عطســه 

ــه.  ــی پایین ــداره خیل ــا از کســی کــه اصــال عالئمــی ن ــه. ریســک گرفتــن کرون می کن

بــا ایــن حــال، خیلــی از مبتالیــان فقــط عالئــم خفیفــی رو تجربــه می کنــن و ایــن 

خصوصــا در مراحــل ابتدایــی بیمــاری صادقــه. در نتیجــه ممکنــه از کســی کــه بــرای 

ــم.   ــا بگیری ــه کرون ــی نمی کن ــاس مریض ــه و احس ــی می کن ــرفه های خفیف ــال س مث

ســازمان بهداشــت جهانــی همچنــان مشــغول تحقیقاتــه کــه ببینــه دوره انتقــال ایــن 

بیمــاری واقعــا چقــدره.

آیا این ویروس می تونه از طریق هوا منتقل بشه؟

ممکنه از کسی که هیچ عالئمی نداره کرونا بگیریم؟
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خطــر گرفتــن کرونــا از مدفــوع فــرد مبتــال کــم بــه نظــر میــاد. بــا اینکــه تحقیقــات 

اولیــه نشــون مــی ده کــه ویــروس ممکنــه در برخــی مــوارد در مدفــوع فــرد مبتــال 

ــا  ــیوع کرون ــی ش ــای اصل ــزء راه ه ــق ج ــن طری ــیوع از ای ــه، ش ــته باش ــور داش حض

ــتامون رو  ــا دس ــه ت ــوب دیگه ای ــل خ ــکی، دلی ــن ریس ــود همچی ــا وج ــت. ام نیس

مرتــب بشــوریم، مخصوصــا بعــد از اســتفاده از دستشــویی و قبــل از غــذا خــوردن.

خــب، احتمــال ابتــال بــه ایــن ویــروس برمیگــرده بــه مکانــی کــه زندگــی می کنیــد 

و مســافرتایی کــه اخیــرا رفتیــد. احتمــال ابتــال در جایــی کــه عــده ای از مــردم بــه 

کرونــا مبتــال شــدن بیشــتره. بیشــتر از ۹۵ درصــد مبتالیــان در چیــن قــرار دارن و برای 

مــردم در اکثــر نقــاط جهــان ریســک ابتــال در حــال حاضــر کمــه. امــا مهمــه کــه از 

ــه خودمــون  وضعیــت موجــود و اقدامــات پیشــگیرانه و آمادگی هــای الزم در منطق

آگاه باشــیم.

اگــه در جایــی نیســتید کــه کرونــا داره پخــش می شــه، اگــه بــه یکــی از ایــن مناطــق 

آیا ممکنه من از طریق مدفوع فرد مبتال کرونا بگیرم؟

چقد امکان داره که من کرونا بگیرم؟

یعنی باید نگران باشم؟
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ســفر نکردیــد یــا بــا کســی کــه احســاس بیمــاری داشــته و داره در ارتبــاط نزدیــک 

ــن  ــا ای ــه. ب ــال شــید در حــال حاضــر کم ــروس مبت ــه وی ــه ب ــال اینک ــد، احتم نبودی

وجــود، قابــل درکــه کــه دربــاره ایــن وضعیــت مضطــرب و نگــران باشــید. خوبــه کــه 

بــا آگاه شــدن از اطالعــات موجــود در زمینــه ویــروس و آخریــن وضعیــت کرونــا در 

منطقــه خودتــون، خطــر ابتــال بــه ایــن ویــروس رو دقیــق بررســی کنیــد و اقدامــات 

ــر  پیشــگیرانه و احتیاط هــای منطقــی رو انجــام بدیــد. مهمــه کــه از وضعیــت باخب

باشــید و قدم هــای مناســبی در راســتای محافظــت از خودتــون برداریــد. 

اگــه تــوی منطقــه ای هســتید کــه کرونــا شــایع شــده، بایــد ریســک مبتــال شــدنتون 

ــا  رو جــدی بگیریــد. توصیه هــای بهداشــتی جهانــی و منطقــه ای رو دنبــال کنیــد. ب

ــروس  ــن وی ــی ای ــرن ول ــی می گی ــاری خفیف ــا بیم ــه کرون ــان ب ــر مبتالی ــه اکث اینک

می تونــه بعضیــا رو بــه شــدت مریــض کنــه و بــه نــدرت باعــث مــرگ بشــه. افــراد 

مســن و کســانی کــه بیمــاری زمینــه ای مثــل فشــار خــون بــاال، بیماری هــای قلبــی 

ــروس آســیب پذیرترن. ــن وی ــر ای ــت دارن در براب ــا دیاب ی

در حالــی کــه داریــم در مــورد تأثیــر ایــن ویــروس روی انســان ها یــاد میگیریــم، بــه 

ــل  ــه ای مث ــه بیماری هــای زمین ــراد مســن تر، و کســایی ک ــا در اف نظــر می رســه کرون

فشــار خــون بــاال، بیماری هــای قلبــی و دیابــت دارن بیشــتر از دیگــران جــدی می شــه.

خطر شدید شدن بیماری در چه کسانی بیشتره؟
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دوره نهفتگــی یعنــی زمــان بیــن مبتال شــدن بــه ویــروس و شــروع عالئم بیمــاری. اکثر 

تخمین هــای دوره نهفتگــی کرونــا در بــازه یــک تــا چهــارده روزه کــه متداول ترینــش 

ــج روزه. حدود پن

کروناویروس هــا خانــواده بزرگــی از ویروس هــا هســتن کــه بیــن حیوانــات شــایعن. 

ــایر  ــه س ــو ب ــن و اون ــال می ش ــا مبت ــوع ویروس ه ــن ن ــه ای ــان ها ب ــدرت، انس ــه ن ب

ــوز تأییــد نشــده. ــا هن ــی کرون ــن. منشــأ حیوان انســان ها هــم منتقــل می کن

بــرای محافظــت از خودتــون، از ارتبــاط مســتقیم بــا حیوانــات و ســطوحی کــه باهاش 

ــان حاصــل  ــد اطمین ــه می خوری ــی ک ــد. از ســالمت غذای در ارتباطــن خــودداری کنی

کنیــد. گوشــت خــام، شــیر یــا اندام هــای حیوانــات رو بــا دقــت اســتفاده کنیــد تــا 

دچــار آلودگــی نشــید و از مصــرف گوشــت خــام یــا نیم پــز حیوانــات خــودداری کنیــن.

ــگ ها  ــا و س ــل گربه ه ــی مث ــات خونگ ــه حیوان ــداره ک ــود ن ــی وج ــچ مدرک ــه. هی ن

دوره نهفتگی کرونا چقدره؟

آیا ممکنه از یه منشأ حیوانی کرونا بگیرم؟

می تونم از حیوون خونگیم کرونا بگیرم؟
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ــا منجــر می شــه. ــاری کرون ــه بیم ــه ب ــل ویروســی باشــن ک ــا ناق ــوده ی آل

دقیقــا مشــخص نیســت کــه این ویــروس چقــدر میتونــه روی ســطوح دووم بیــاره، اما 

بــه نظــر می رســه کــه رفتــارش شــبیه ســایر کروناویروس هــا باشــه. مطالعــات نشــون 

مــی ده کــه کروناویروس هــا می تونــن از چنــد ســاعت تــا چنــد روز روی ســطوح بمونن. 

ایــن زمــان بســته بــه عوامــل مختلفــی مثــل جنــس ســطح، دمــا و رطوبــت محیــط 

ــای  ــا ضدعفونی کننده ه ــده، ب ــوده ش ــطحی آل ــد س ــر می کنی ــه فک ــتگی داره. اگ بس

معمــول تمیــزش کنیــد تــا ویروس هــا رو بکشــید و از خودتــون و دیگــران محافظــت 

کنیــد. دســتاتون رو بــا ضدعفونی کننده هــای الکلــی یــا آب و صابــون پــاک کنیــد. از 

لمــس کــردن چشــم ها، دهــان و بینــی خــودداری کنیــد.

بلــه. احتمــال این کــه یــک فــرد مبتــال کاالهــای تجــاری رو آلــوده کــرده باشــه کمــه و 

خطــر ابتــال بــه ویــروس از بســته ای کــه مســافت زیــادی رو طــی کــرده و در معــرض 

شــرایط مختلــف و دماهــای متفــاوت قــرار گرفتــه هــم کمــه.

این ویروس چقدر روی سطوح دووم میاره؟

آیا دریافت بسته از جایی که کرونا در اون شایع شده امنه؟

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



پیشگیری، مراقبت و درمان



هنــوز نــه. تــا امــروز، واکســن یــا داروی ضدویــروس مشــخصی کــه جلــوی کرونــا رو 

بگیــره یــا اون رو درمــان کنــه وجــود نــداره. بــا ایــن حــال، کســایی کــه مبتــال شــدن 

ــدی و  ــا ج ــاری در اون ه ــه بیم ــانی ک ــد. کس ــت می کنن ــکینی دریاف ــای تس درمان ه

ــا مراقبت هــای حمایتــی بهبــود پیــدا  شــدیده بایــد بســتری بشــن. اکثــر بیمــاران ب

ــه  ــه ک ــت تحقیق ــی در دس ــی مخصوص ــای داروی ــن ها و درمان ه ــد. واکس می کنن

ــن.  ــون رو می گذرون ــت خودش ــل تس دارن مراح

موثرتریــن روش بــرای مراقبــت از خودتــون و دیگــران در برابــر کرونــا، شســتن منظــم 

دســت ها، پوشــاندن دهــان در هنــگام ســرفه یــا عطســه بــا دســتمال یــا آرنج خم شــده 

و رعایــت فاصلــه حداقــل یــک متــر از کســانیه کــه ســرفه یــا عطســه می کنــن.

نــه! آنتی بیوتیک هــا در مقابــل ویروس هــا بی اثــرن و فقــط روی بیماری هایــی 

ــا از ویــروس بــه وجــود میــاد پــس آنتی بیوتیــک  ــا منشــأ باکتــری اثــر دارن. کرون ب

ــک و در  ــخه پزش ــدون نس ــا رو ب ــا آنتی بیوتیک ه ــس لطف ــداره. پ ــری روش ن تأثی

ــد  ــط بای ــد، آنتی بیوتیک هــا فق ــا اســتفاده نکنی ــان کرون ــا درم راســتای پیشــگیری ی

بــرای درمــان عفونــت باکتریایــی و تحــت نظــر پزشــک مصــرف شــن.

واکسن، دارو یا درمانی برای کرونا وجود داره؟

آیا آنتی بیوتیک ها در جلوگیری یا درمان کرونا مؤثرن؟

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



ــی و  ــه در وب ســایت ســازمان بهداشــت جهان ــا، ک ــات شــیوع کرون ــن اطالع از آخری

ــودش  ــه خ ــردم رو ب ــوز داره م ــا هن ــید. کرون ــه، آگاه باش ــت در دسترس وزارت بهداش

مبتــال می کنــه. بیشــتر مــوارد شــیوع در چینــه و ســایرش در چندیــن کشــور دیگــه. 

ــدا  ــود پی ــه بیمــاری خفیــف بهب ــه ی ــال می شــن، بعــد از تجرب ــه مبت ــر کســانی ک اکث

می کنــن، امــا ایــن بیمــاری می تونــه بــرای بقیــه خطرنــاک باشــه. بــا رعایــت مــوارد 

زیــر از ســالمت خودتــون و دیگــران مراقبــت کنیــد:

ــا . 1 ــد ی ــز کنی ــی تمی ــا ضدعفونی کننده هــای الکل مرتــب و کامــال دســت هاتون رو ب

آب و صابــون بشــورید. چــرا؟ چــون ضدعفونی کننده هــای الکلــی و آب و صابــون 

می تونــن ویروس هایــی کــه شــاید روی دســتتون باشــن رو از بیــن ببــرن.

حداقــل یــک متــر از کســی کــه ســرفه یــا عطســه می کنــه فاصلــه بگیریــد. چــرا؟ . 2

چــون وقتــی کســی ســرفه یــا عطســه می کنــه قطــرات کوچیکــی از بینی یــا دهانش 

در فضــا پخــش می شــه کــه ممکنــه حــاوی ویــروس باشــه و اگــه شــما در نزدیکــی 

ایــن آدم باشــید ممکنــه از طریــق تنفــس ایــن ویــروس رو وارد بدنتــون کنیــد.

از دســت زدن بــه چشــم ها، بینــی و دهانتــون خــودداری کنیــد. چــرا؟ دســت ها . 3

ــد اون رو  ــوده شــن و بع ــروس آل ــه وی ــن ب ــادی در تماســن، می تون ــا ســطوح زی ب

بــه چشــم ها، بینــی و دهانتــون منتقــل کنــن. ویــروس از ایــن راه هــا وارد بدنتــون 

ــه. ــار می کن ــما رو بیم ــه و ش می ش

برای محافظت از خودم و دیگران در مقابل کرونا چیکار کنم؟
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ــه . 4 ــی رو ب ــت تنفس ــون بهداش ــون و اطرافیانت ــه خودت ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین

درســتی رعایــت می کنیــد. ایــن یعنــی پوشــاندن دهــان و بینی تــون بــا دســتمال 

ــتمال  ــن دس ــه انداخت ــه. و بالفاصل ــا عطس ــرفه ی ــگام س ــده، هن ــج خم ش ــا آرن ی

استفاده شــده در ســطل دربســته. چــرا؟ قطــرات تنفســی، ویروس رو منتقــل می کنن. 

بــا رعایــت درســت بهداشــت تنفســی شــما از اطرافیانتــون در مقابــل ویروس هایــی 

مثــل ســرماخوردگی، آنفلوانــزا و کرونــا محافظــت می کنیــد.

ــب، ســرفه . 5 ــه ت ــد. اگ ــه بمونی ــوی خون ــد مریــض شــدید ت ــر احســاس می کنی اگ

و تنگــی نفــس داریــد نیــاز بــه مراقبــت پزشــکی داریــد و الزمــه قبــل از مراجعــه 

ــد.  ــال کنی ــون رو دنب ــتی منطقه ت ــز بهداش ــای مراک ــد و راهنمایی ه ــاس بگیری تم

ــت اون  ــاره وضعی ــات رو درب ــن اطالع ــه به روزتری ــر منطق ــی ه ــز درمان ــرا؟ مراک چ

منطقــه دارن. تماس گرفتــن پیــش از مراجعــه بــه مســئولین بهداشــت منطقــه ایــن 

فرصــت رو مــی ده کــه شــما رو هرچــه ســریعتر بــه مراکــز اختصاص یافتــه بــه ایــن 

موضــوع هدایــت کنــن. ایــن امــر هــم بــه محافظــت از شــما و هــم بــه جلوگیــری از 

شــیوع بیشــتر ویــروس و ســایر عفونت هــا کمــک میکنــه.

ــای وزارت . 6 ــون آگاه باشــید. توصیه ه ــاری در منطقه ت ــار شــیوع بیم ــن اخب از آخری

ــه  ــه در زمین ــتی منطق ــازمان های بهداش ــی و س ــات درمان ــز خدم ــت، مراک بهداش

این کــه چطــور از خودتــون و دیگــران در مقابــل کرونــا محافظــت کنیــد رو دنبــال 

ــیوع  ــه ش ــات رو در زمین ــن اطالع ــی به روزتری ــی و محل ــات مل ــرا؟ مقام ــد. چ کنی

کرونــا در منطقــه شــما دارن، در نتیجــه می تونــن بهتریــن مشــاوره ها رو در جهــت 

اقدامــات مراقبتــی و محافظــت خودتــون در برابــر کرونــا بــه شــما بــدن.
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تمام اقدامات محافظتِی قبل که ازشون صحبت کردیم رو رعایت کنید.	 

ــد، 	  ــه بمونی ــوی خون ــی خــوب بشــید ت ــا وقت ــد ت ــاری می کنی ــر احســاس بیم اگ

حتــی اگــر عالئــم خفیفــی مثــل ســردرد یــا کمــی آبریــزش بینــی داریــد. چــرا؟ 

ارتبــاط نداشــتن بــا دیگــران و جلوگیــری از مراجعــات غیرضــروری بــه مراکــز درمانــی 

بــه ایــن مراکــز کمــک می کنــه تــا مؤثرتــر بــه کار خودشــون بپــردازن و بــه حفاظــت 

از شــما و دیگــران در برابــر کرونــا و ســایر ویروس هــا کمــک کنــن.

اگــر دچــار تــب، ســرفه و تنگــی نفــس شــدید، ســریعا بــه بخــش درمانــی مراجعــه 	 

کنیــد چــون ممکنــه دچــار عفونــت تنفســی یــا مشــکالت جــدی دیگــه ای شــده 

باشــید. قبــل از مراجعــه بــا بخــش درمانــی تمــاس بگیریــد و اون ها رو از ســفرهای 

اخیرتــون یــا ارتباطتــون بــا مســافرین دیگــه مطلــع کنیــد. چــرا؟ تمــاس گرفتــن 

ــا شــما رو ســریعا  ــن امــکان رو مــی ده ت ــی ای ــه بخــش درمان پیــش از مراجعــه ب

بــه مراکــز درمانــی مرتبــط هدایــت کنــه کــه ایــن موضــوع بــه جلوگیــری از شــیوع 

ــه. ــا و ســایر ویروس هــا کمــک می کن ــی کرون احتمال

اقدامــات مراقبتــی، در صورتــی کــه در 1۴ روز گذشــته در مناطــق آلوده 
بــه ویــروس حضــور داشــتید یــا هنــوز هــم دارید:

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



نیــازی نیســت کســانی کــه عالئــم تنفســی مثل ســرفه نــدارن، ماســک بزنن. ســازمان 

بهداشــت جهانــی اســتفاده از ماســک رو بــه کســانی توصیــه می کنــه کــه عالئــم کرونــا 

رو دارن یــا از کســانی بــا عالئمــی ماننــد تــب و ســرفه نگهــداری می کننــد. اســتفاده 

از ماســک بــرای بخــش درمانــی و کســانی کــه از بیمــار نگهــداری می کننــد ) چــه در 

خانــه و چــه در بیمارســتان ( ضــروری و حیاتیــه.

ســازمان بهداشــت جهانــی اســتفاده معقــول از ماســک رو پیشــنهاد می کنــه کــه تــا 

جــای ممکــن از اتــالف ایــن منبــع ارزشــمند و اســتفاده نابه جــا از اون جلوگیــری شــه. 

فقــط وقتــی از ماســک اســتفاده کنیــد کــه عالئــم تنفســی مثــل عطســه یــا ســرفه 

رو داریــد، یــا مشــکوک بــه کرونــا بــا عالئــم خفیفیــد یــا از کســی کــه مشــکوک بــه 

داشــتن کروناســت نگهــداری می کنیــد. کســانی مشــکوک بــه ابتــال بــه کرونــا هســتن 

کــه بــه مناطــق شــیوع کرونــا ســفر کــردن یــا بــا کســی کــه بــه ایــن مناطــق ســفر 

کــرده و بیمــار شــده در ارتبــاط بــودن.

قبــل از دســت زدن بــه ماســک، دســتاتون رو بــا ضدعفونی کننــده الکلــی یــا آب و . 1

ــورید. صابون بش

ماسک رو بررسی کنید تا پارگی یا سوراخی نداشته باشه.. 2

آیا باید برای مراقبت از خودم ماسک بزنم؟

چجوری باید از ماسک استفاده کنم؟

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



قسمتی از ماسک که نوار فلزی داره یا سفت تره باالی ماسکه.. 3

قسمت بیرونی ماسک قسمت رنگی اونه.. 4

ــزی را روی . 5 ــوار فل ــد و ن ــرار بدی ــون ق ــت روی صورتت ــت درس ــک رو از جه ماس

ــره. ــون رو بگی ــکل بینی ت ــا ش ــد ت ــار بدی ــون فش بینی ت

ماسک رو از قسمت پایین تا زیر دهان و چونه تون پایین بکشید.. 6

پــس از اســتفاده، بــرای درآوردن ماســک، دو کــش ماســک را از پشــت گوش هاتون . 7

دربیاریــد و حواســتون باشــه تــا صــورت و لباس هاتــون از ماســک دور باشــه و بــا 

ســطح آلــوده اون برخوردی نداشــته باشــه.

ماسک رو بالفاصله پس از استفاده در سطل دردار بندازید.. 8

پــس از لمــس و دورانداختــن ماســک، بهداشــت دســتاتون خیلی مهمه. دســتاتون . 9

رو بــا مــواد ضدعفونی کننــده الکــی تمیــز کنیــد و اگــر دســتاتون بــه وضــوح آلــوده 

اســت از آب و صابــون اســتفاده کنید.

ــا بیمــاران در 	  ــد توســط کســانی کــه ب ــاد داشــته باشــید ماســک فقــط بای ــه ی ب

ــاری رو دارن اســتفاده بشــه. ــم بیم ــه عالئ ــا کســانی ک تمــاس هســتن ی

ماسک ها فقط وقتی مؤثرن که بهداشت دست ها هم رعایت بشن.	 

در هنــگام اســتفاده از ماســک بــه اون دســت نزنیــد، اگــر زدیــد دســتاتون رو بــا 	 

ــون بشــورید. ــا آب و صاب ــی ی ــده الکل ــواد ضدعفونی کنن م

ماســک رو بــه محــض این کــه مرطــوب شــد بــا ماســک جدیــد جایگزیــن کنیــد و 	 

از ماســک های یک بــار مصــرف ) جراحــی ( دوبــاره اســتفاده نکنیــد.

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



موارد زیر در برابر ویروس کرونا مؤثر نیست و حتی می تونه مضر باشه:

سیگار کشیدن	 

مصرف داروهای گیاهی و سنتی	 

زدن چند ماسک روی هم	 

خوددرمانی با آنتی بیوتیک ها	 

کاری هست که نباید انجام بدم؟

مؤثرترین راه برای مراقبت از خودتون و دیگران در برابر کرونا

شستن مرتب و صحیح دست ها	 

سرفه و عطسه کردن در دستمال یا آرنج خم شده	 

رعایت فاصله حداقل یک متری با افرادی که عطسه یا سرفه می کنن	 

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



توصیه های سازمان بهداشت جهانی



وقتی دستاتون به طور واضحی کثیف شده، با آب جاری و صابون	 

وقتــی کثیفــی دســتاتون مشــخص نیســت، بــه طــور مرتــب بــا ضدعفونی کننده هــای 	 

الکلــی یــا آب و صابــون

بعد از سرفه یا عطسه	 

هنگام مراقبت از بیمار	 

قبل، در حین و بعد از آماده کردن غذا	 

قبل از خوردن غذا	 

بعد از استفاده از دستشویی	 

بعد از سروکار داشتن با حیوانات یا ادرار و مدفوعشون	 

استفاده از تخته گوشت و چاقوهای مختلف برای گوشت خام و غذای پخته	 

شستن دست بین تماس با مواد غذایی خام و پخته	 

ــا 	  ــن ب ــروس شــایع شــده، فراورده هــای گوشــتی می تون ــه وی ــی در مناطقــی ک حت

خیــال راحــت مصــرف بشــن، بــه شــرطی کــه کامال پختــه باشــن و بــا رعایــت نکات 

بهداشــتی آمــاده شــده باشــن ) شســتن مرتــب دســت ها در حیــن آماده ســازی (

در این موارد حتما دستاتون رو بشورید:

چجوری با اطمینان غذا درست کنیم؟

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



خیلــی طبیعیــه کــه تــوی شــرایط بحرانی احســاس غــم، اضطــراب، ســردرگمی، ترس 	 

یــا خشــم رو تجربــه کنیــد. صحبــت بــا کســانی کــه بهشــون اعتمــاد داریــد می تونــه 

بهتــون کمــک کنــه. بــا دوســتان و خانواده تــون تمــاس بگیرید.

اگــر بایــد تــوی خونــه بمونیــد، ســبک زندگــی ســالمی رو پیــش بگیریــد کــه شــامل 	 

رژیــم غذایــی مناســب، خــواب، ورزش و ارتباطــات اجتماعــی بــه طــور مســتقیم بــا 

عزیزانــی کــه تــوی خونــه کنارتونــن و از طریــق ایمیــل و تلفــن بــا ســایر دوســتان و 

خونواده تونــه.

بــرای مواجهــه بــا احساســاتتون بــه ســیگار، الــکل یــا مــواد مخــدر روی نیاریــد. اگــر 	 

آشــفته اید یــا احســاس بــدی داریــد بــا یــه مشــاور صحبــت کنیــد. برنامــه داشــته 

باشــید، کــه کجــا بریــد و در صــورت نیــاز بــرای ســالمت جســمی و روحیتــون چطــور 

ــک بخواید. کم

اطالعاتــی جمــع کنیــد کــه بــه تشــخیص دقیــق ریســک ها کمــک کنــه تــا بتونیــد 	 

پیشــگیری های الزم رو انجــام بدیــد. منبــع قابــل اعتمــادی مثــل وب ســایت ســازمان 

بهداشــت جهانــی WHO یــا وزارات بهداشــت منطقه تــون رو بــرای ایــن کار در نظــر بگیریــد.

بــرای مواجهــه بــا احساســاتتون بــه ســیگار، الــکل یــا مــواد مخــدر روی نیاریــد. اگــر 	 

آشــفته اید یــا احســاس بــدی داریــد بــا یــه مشــاور صحبــت کنیــد. برنامــه داشــته 

چطوری با استرس شیوع کرونا کنار بیایم؟

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



باشــید، کــه کجــا بریــد و در صــورت نیــاز بــرای ســالمت جســمی و روحیتــون چطــور 

ــک بخواید. کم

نگرانــی و آشــفتگیتون رو بــا کاهــش زمانــی کــه همــراه بــا خانــواده بــه خونــدن، 	 

ــد. ــدود کنی ــد مح ــاص می دی ــده اختص ــار ناراحت کنن ــنیدن اخب ــدن و ش دی

بــه مهارت هایــی کــه در گذشــته تــوی روزای ســخت بــه کمکتــون اومــدن برگردیــد 	 

و بــا اســتفاده از اون هــا احساســاتتون رو تــوی ایــن روزهــای چالش برانگیــِز شــیوع 

ــت کنید. ــاری مدیری بیم

بچه هــا ممکنــه بــا روش هــای مختلفــی بــه اســترس پاســخ بــدن. از جمله احســاس 	 

ــیدن،  ــب کش ــدن و عق ــی ش ــد خجالت ــش از ح ــراب، بی ــتر، اضط ــتگی بیش وابس

ــت  ــا حمای ــودک ب ــه واکنش هــای ک ــا  آشــفتگی، شــب ادراری و .... ب ــت ی عصبانی

پاســخ بدیــد، بــه نگرانی هاشــون گــوش کنیــد و اونــا رو در معــرض عشــق و توجــه 

بیشــتری قــرار بدیــد.

ــاز دارن. بهشــون 	  ــوی روزهــای ســخت نی ــه عشــق و توجــه بزرگترهــا ت بچه هــا ب

وقــت و توجــه بیشــتری اختصــاص بدیــد. یادتــون باشــه کــه بهشــون گــوش کنیــد. 

چطوری به بچه ها کمک کنیم تا با استرس شیوع کرونا کنار بیان؟

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



باهاشــون بــا مهربونــی صحبــت کنیــد و بهشــون اطمینــان خاطــر بدیــد.

ــدا 	  ــد و از ج ــه داری ــون نگ ــن و خونواده ش ــک والدی ــا رو نزدی ــد بچه ه ــعی کنی س

کردنشــون تــا جــای ممکــن جلوگیــری کنیــد. اگــر ایــن جدایــی اتفــاق افتــاد ) بــرای 

مثــال بــه دلیــل بستری شــدن ( تماســتون بــا کــودک رو حفــظ کنیــد و دائــم بــه اون 

اطمینــان خاطــر بدیــد.

تــا جــای ممکــن برنامه هــای روزانــه خودتــون رو تغییــر ندیــد یــا کمــک کنیــد تــا 	 

بــر اســاس شــرایط جدیــد برنامه هــای جدیــدی تعریــف کنیــد کــه شــامل مدرســه/ 

یادگیــری و همچنیــن زمانــی بــرای بــازی کــردن بی خطــر و اســتراحت باشــه. 

حقایقــی رو دربــاره اتفاقاتــی کــه افتــاده تهیــه کنیــد تــا وضعیــت موجــود رو توضیح 	 

بدیــد. بهشــون اطالعــات روشــنی بدیــد کــه چطــور می تونــن خطــر ابتــال بــه ایــن 

بیمــاری رو کــم کنــن. از زبــون و کلماتــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای کــودک قابــل درکــه.

اگه تب دارید یا سرفه می کنید سفر نرید.	 

اگــه تــب، ســرفه یــا تنگــی نفــس پیــدا کردیــد ســریعا بــه پزشــک مراجعــه کنیــد و 	 

تاریخچــه ســفرهاتون رو بــا اون در میــون بذاریــد.

چطوری موقع سفر سالم بمونیم؟

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



از کسانی که عالئم تب یا سرفه دارن دوری کنید.	 

مرتب دست هاتون رو با ضدعفونی کننده های الکلی یا آب و صابون بشورید.	 

از دست زدن به چشم ها،  دهان و بینی تون خودداری کنید.	 

ــا 	  ــده ی ــج خم ش ــا آرن ــون رو ب ــان و بینی ت ــد ده ــه می کنی ــا عطس ــرفه ی ــی س وقت

دســتمال بپوشــانید و دســتمال رو بالفاصلــه تــوی ســطل دربســته بندازد و دســتاتون 

رو بشــورید.

اگــه تصمیــم گرفتیــد ماســک بزنیــد مطمئــن باشــید کــه دهــان و بینی تــون رو بــه 	 

طــور کامــل پوشــانده و وقتــی ماســک زدیــد دیگــه بهــش دســت نزنیــد.

ماســک های یک بارمصــرف رو بالفاصلــه پــس از اســتفاده دور بندازیــد و دســتاتون 	 

رو بعــد از برداشــتن ماســک بشــورید.

ــال 	  ــه دنب ــد و ســریعا ب ــه خدمــه اطــالع بدی ــگام ســفر بیمــار شــدید ب اگــه در هن

ــید. ــکی باش ــای پزش مراقبت ه

اگه به پزشک مراجعه کردید تاریخچه سفرتون رو باهاش در میون بذارید.	 

فقط غذاهایی رو مصرف کنید که خوب و کامل پخته شدن.	 

از انداختن آب دهان در خیابون خودداری کنید.	 

از تماس نزدیک و سفر با حیوانات بیمار بپرهیزید.	 

کلیه حقوق ترجمه این مطالب متعلق به بنیاد بنی آدم BaniAdam.org می باشد



پس اول مراقب خودتون و بعد عزیزانتون باشید

www.BaniAdam.org       ترجمه و تنظیم: بنیاد بنی آدم

www.who.int   منبع: وب سایت سازمان بهداشت جهانی

www.BaniAdam.org
www.BaniAdam.org
http://www.who.int

