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 کورونا ویروس ها چی هستند؟

طیف وسیعی از بیماری ها، از سرما کورونا ویروس ها خانواده ایی از ویروس ها هستند که می توانند 

خوردگی گرفته  تا عفونت حاد شدید تنفسی  ایجاد نماید. دو گونه کورونا ویروس و تورو ویروس به عنوان 

و کسب قابلیت جهش ژنتیکی  وویروس هستند  RNAکوروناویروسها یک  اعضای اصلی این خانواده هستند.

بیماری های متنوعی با طیف های وسیعی از عالئم در بسیاری از حیوانات را دارند توانایی های جدید در ایجاد 

عمدتا در حیوانات و در موارد و درگذشته به عنوان عامل سرماخوردگی انسان نیز شناخته می شدند. 

ماری که امکان بیاند گونه کورونا ویروس شناخته شده  6تا کنون  .دنمی کندودی در انسان، ایجاد بیماری حم

یک  و در حال حاضر MERSو  SARS گونه آن شامل  سهگونه آن بیماری خفیف و 4زایی در انسان دارند که 

این سه گونه از  توانایی ایجاد بیماری های شدیدتر دارند.، cCov-2019روناویروس وکگونه جدید به نام 

 لحاظ ژنتیکی با هم متفاوت می باشند. 

 چگونه می باشد؟بیماری زایی کورونا ویروس ها 

 بیشتر در حاضر حال در کورونا بیماری .هستند شدید تا خفیف عالیم وسیعی از طیف دارای بیماریها این

 مرگ به منجر حتی و شدید فرم به پرخطر گروههای در اما .شود دیده می متوسط تا خفیف به صورت جمعیت

 مرگ و حاد بیماری ایجاد توان اما نمایند بیماری ایجاد سنی در هر توانند می ویروسها این .گردد می میر و

 بیشتری خطر معرض در خاص ای زمینه بیماری با همچنین افراد .است بیشتر مسن افراد میان در میر و

 بیماری انتقال مهمی در عامل ازدحام، پر اماکن در حضور و خانوار بعد پذیر، آسیب های گروه در .دارند قرار

 توان سرایت خانه محیط به بازگشت از پس و هستند تعامل در متعدد گروههای با خانوار افراد زیرا  .است

سرایت  قدرت و حدت به بسته ملی، و ای منطقه سطح در بیماری میر و مرگ و عوارض .دارند را بیماری

 و بوده  )نفس تنگی و سرفه(تنفسی عالیم حاد شروع و تب افراد، در بیماری عمومی عالیم .است ویروس

 هوشیاری سطح تغییر یا قلب احتقانی نارسایی تشدید جمله از جدی تر عالیم تنفسی مسن تر افراد در

 می بزرگساالن .شود می شروع بدن به ویروس ورود از پس روز 14 تا1 دار تب تنفسی بیماری عالیم .است



 تنفسی قطرات توسط تواند می ویروسی عفونت این .کنند منتقل عالیم شروع از قبل ویروس را توانند

 انتقال امکان همچنین .شود منتقل نیز یا صحبت کردن عطسه، سرفه، طریق از است ممکن اما شود منتقل

 دارای بیماران و دار تب بیماران با و تماس سفر بیمار حال شرح در ضمن در .دارد وجود انسان به حیوان از

 .دارد بیماری به ابتال در مهمی بسیار نقش تنفسی عالیم

ابتدا  . ویروس کورونااز موارد سرماخوردگی توسط کورونا ویروسها ایجاد می شوند %51حدود به طور کلی، 

در مخاط مژکدار تنفسی در ناحیه حلق و بینی ایجاد عفونت کرده که معموال با عالئم شبیه سرماخوردگی بروز 

ردگی باعث بروز بیماری های شدیدتری گاهی ممکن است کورونا ویروسهای ایجاد کننده سرما خومی کند. 

مانند عفونت دستگاه تنفسی تحتانی در شیرخواران، عفونت گوش یا تشدید آسم در کودکان و نوجوانان، 

 متشدید آسم و برونشیت مزمن در بالغین و حتی پنومونی در بالغین و سالمندان و افراد دارای ضعف سیست

بسیار  ،cCov-2019کوروناویروس و  MERSو  SARS گونه سهبا ریه شدید عفونت های  .می شود ،ایمنی

عفونت از قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی)مخاط تنفسی بینی و حلق( به قسمت پایین  بیشتر می باشد.

تر و عمقی تر)نای و ریه ها( گسترده شده و نهایتا منجر به عفونت ریه )پنومونی( و در برخی موارد نارسایی 

 تنفسی می گردند.

 چگونه بوجود آمد؟   nCov-2019کورونا ویروس جدید

 درصد50با میزان کشندگی  SARS( از بیماری تنفسی کشنده ای به نام 2002سال )سال  51بعد از گذشت 

پا به جهان بیماری های ترسناک بشری گذاشتند، که  MERS( از بیماری 2052)سال سال 1 همچنین گذشت و

حساب جدیدی باز شد و عضو جدیدی به شش گونه کوروناویروس انسانی   بر روی خانواده کوروناویروس ها

 اضافه گردید. بود، که تا کنون شناخته شده

در ووهان چین طغیان بیماری شدید تنفسی با علت ناشناخته اعالم شد که بصورت  2052در آخرین روز سال 

بیماری شدید تنفسی بود. تحقیقات سریع  نفرآنها به 2نفر به پنومونی با علت ناشناخته و ابتالی 22ابتالی 

شد. تا آن زمان انتقال فرد  2020ژانویه  2چالش برانگیز دیگر در تاریخ  منجر به کشف یک کوروناویروس

به فرد مشخص نبود و به نظر راه انتقال فقط از حیوان به انسان بود لذا فروشگاه غذاهای دریایی به عنوان 



بعد انتقال انسان به  ژانویه تعطیل و ضدعفونی شد و بسته ماند. 5که در  مظنون اولیه منبع بیماری بود

 انسان آن مشخص گردید و تخمین زده می شود از یک فرد مبتال دو الی سه نفر دیگر مبتال می شوند. 

 (چه می دانیم؟nCov-2019 9102در مورد کوروناویروس جدید) 

شامل سردرد، عالئم بیماری  .سندرم حاد تنفسی استنزا و با قرابت به عالیم لواعالیم آن شبه آنف •

در سرفه خشک، از دست دادن حس بویایی و چشایی و ... تعریق، بدن درد، گلودرد، تب و لرز، 

و در بعضی افراد عالئم گوارشی شامل تهوع، استفراغ، موارد شدید درد قفسه سینه و تنگی نفس 

 اسهال نیز مشاهده شده است. 

 بیماری ممکن است یک تا چهارده روز باشد. دوره کمون  •

 در معرض خطر می باشندساله  20تا  50 تمام افراد جامعه بخصوص سنین •

افراد در معرض خطر موارد شدید بیماری افراد دارای یک عامل خطر در برابر بیماری های تنفسی و  •

 سالمندان است.

 چیزهایی آموزش بدهیم؟، چه واگیر تنفسی بیماریهای از پیشگیری منظور به

کلیه افراد  آموزشد بنابراین شون گیری همه یا و طغیان ایجاد باعث توانند می دار تب تنفسی بیماریهای

 :این بیماریها بسیار ضروری می باشد مقابل در محافظت چگونگی زمینه جامعه در

 متر  دوو رعایت فاصله  بیمار افراد با نزدیک تماس از پرهیز 

 حداقل به صحیح به طور صابون و آب با دستها مداوم شستشوی به جامعهافراد  ترغیب و تشویق 

 مچ و دست کف .دست از جمله انگشت شست های قسمت تمامی بطوری که  ثانیه 30 تا 20 مدت

 الکل پایه با کننده ضدعفونی های ژل از آب، به دسترسی عدم صورت درو  شود دست هم شسته

 شود. استفاده دست شستن برای ندارند، آب با شستشو به نیاز که

 عطسه سرفه،( تنفسی عالیم دارای افراد با کردن روبوسی گرفتن، آغوش در دادن، پرهیز از دست 

  و ...(



 یا تب از قطع پس ساعت 24 مدت به بیماری حداقل عالیم ابتال و بروز هنگام در منزل در اقامت 

داروهای  از استفاده بدون که )تعریق قرمز، و ملتهب ظاهر بودن، گرم احساس لرز،( تب عالیم قطع

 در بستری بیماران به خدمات ارائه ذاتی جزء و اساسی بخش عفونت کنترل موازین) .باشد بر تب

فردی  حفاظت وسایل استفاده از دست، بهداشت از جمله  احتیاطات استاندارد بایستیو است منزل

 و سطوح دیده بیماران، بهداشت آسیب پوست و مخاط ترشحات با تماس از پیشگیری به منظور

 توجه و تاکید مورد بیمار استفاده مورد ملحفه بهداشت و کردن تمیز تنفسی، آداب پسماندها،

  (باشد

استفاده از ماسک در محل کار، در هنگام مراقبت از بیمار مبتال به کرونا، در هنگام ابتال به بیماری،   

 بیرون منزل و ... 

پس از تماس دست دست زدن به مخاط چشم، دهان و بینی عدم عدم تماس دست با سطح ماسک و  

 با ماسک

 شستشوی دست با آب و صابون و یا ضد عفونی دستها، قبل و بعد از تعویض ماسک  

آن با  بهداشتی دفع و کاغذی دستمال با ترجیحا سرفه و عطسه هنگام در بینی و دهان پوشاندن 

در صورت در دسترس نبودن  پالستیکی دربسته و قرار دادن در سطل زباله. کیسه قرار دادن در 

 توصیه می گردد. آستین باالی قسمت یا و آرنج چین از استفاده دستمال کاغذی، 

 کردن ضدعفونی یا و شستن از پس معمول طور به( زمانی فواصل در ها دست شستن و کردن تمیز 

 .)مانند نمی تمیز دقیقه 15 از بیش ها دست

 آلوده های دست با دهان و بینی ها، چشم لمس از اجتناب 

  وحشی /اهلی حیوانات با تماس از پرهیز 

 پخته نیم غذاهای مصرف عدم 

 مدرسه کار، محل منزل، در تماس معرض در سطوح کردن ضدعفونی و کردن تمیز 

 ...و مناسب تغذیه کافی، مایعات نوشیدن اضطراب، کاهش کافی، خواب 



 آنفلوانزا.) تنفسی شبیه عالیم داشتن صورت درمانی در بهداشتی به نزدیکترین مراکزمراجعه  

 ماسک( از و استفاده  فردی حفاظت اصول رعایت ضمن

طبق داروهای تجویز شده پزشک سایر استفاده از مکمل های زینک، ویتامین سی، ویتامین دی و  

 دستور پزشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدید ویروس کورونا بیماری وضعیت آخرین و پیشگیری راههای از آگاهی برای

 اطالعاتی کنید و به توجه کشور بهداشت وزارت پیامهای و به اطالعیه ها فقط ، 2019

 2019 جدید ویروس کورونا بیماری گسترش خصوص در موثق غیر منابع توسط که

 .اعتماد نکنیدمجازی منتشر می شود فضای  ازطریق


