
 

 

 

 

 یماریعالمت ابتال به ب نیو مهمتر نیاول-1

ست؟یکرونا چ  

 یعمدتا با لرز، بدن درد، گلودرد و سرفه  یماریب نیا

 مارانیاز ب ی. تعدادابدی یبدون تب بروز م ایخشک با 

 ،ینیب یگرفتگ ك،یمانند سردرد، تعر یزعالئمین

از  یدر برخ نیو اسهال دارند. همچن ینیب زشیآبر

 یم دایبروز پ رهیوغ فیخف یخستگ و فمط تب مارانیب

 ابدی یدر آنها شدت م یماریب نیکه ا یمارانیکند. ب

شوند. الزم به ذکر  ینفس م یتنگ و یدچار مشکل تنفس

ممکن است از دست دادن  مارانیاز ب یاست در برخ

تا دو  کیاتفاق افتاده که پس از  ییو چشا ییایحس بو

  .ابدیهفته بهبود 

فاصله، ) اطاتیاحت دیبا یدر چه افراد-2

را در نظر گرفت؟(ماسک و ...  

 تیروزه و لابل 14تا  2توجه به وجود دوره کمون  با

مراودات  ستیبا یدوران، م نیدر ا روسیانتمال و

 یها هیو نسبت به همه افراد توص افتهی کاهش یاجتماع

د.در نظر گرفته شو یو بهداشت یاطیاحت  

 ای یریها در جلوگ کیوتیب یآنت ایآ-5

؟موثر هستند یماریب نیدرمان ا  

 روسیها در برابر و ها  کیوتیب ی، استفاده از آنت ریخ

هم یک  COV2019 دیجد روسیندارد. و یا دهیها فا

 یبرا ها  کیوتیب یرو از آنت نیاز ا است ویروس

 یاگر برا اما.استفاده شود دیدرمان نبا ایو  یریشگیپ

 یممکن است آنت دیهست یبستر دیجد یکرونا روسیو

 یامکان ابتال به عفونت ها رایز دیریبگ کیوتیب

 .است ریامکان پذ یبستر ریدر س ییایباکتر

در افراد مختلف مبتال  یماریشدت ب ایآ-6

؟است گریمانند همد  

متفاوت  گریدر افراد مختلف با همد یماریشدت ب ،ریخ

سرما  کیمعموال به صورت  یماریب نیباشد. ا یم

 انیاز مبتال یکند و درصد کم یبروز م ساده یخوردگ

از  یادیشوند. هر چند تعداد ز یم ماریب یادیبا شدت ز

 نیکنند، با ا یغلبه م یماریو بر ب افتهی بهبود انیمبتال

 یشوند و حت یم ماریافراد به شدت ب یوجود، برخ

و ...  یعفونت، مشکالت تنفس لیدل ممکن است به

د.فتیجانشان به خطر ب  

 یمنتمل م نیاز مادر به جن روسیو ایآ-7

 شود؟

در دوران  روسیبر انتمال و یمبن یشواهد کاف هنوز

بر  یماریب نیبالموه ا ریتأث ای نیاز مادر به جن یباردار

موضوع در  نیوجود ندارد. ا رخواریش ای نوزاد یرو

 یستیاست. زنان باردار با یحال حاضر در دست بررس

محافظت از خود در برابر  یبرا الزم یاطیموارد احت

مانند  یعالئم و چنانچه اورندیرا به عمل ب روسیو نیا

 عا  یخود مشاهده کردند، سر در نفس یتنگ ایتب، سرفه 

کنند.به پزشک مراجعه   

  

 

 یدارادر صورت وجود عالئم در مادر -8

م؟یچه کن رخواریکودک ش  

نمش  نیمادر و همچن ریبا ش هیتغذ یایتوجه به مزا با

 یم ،یتنفس یها روسیمادر در انتمال و ریکمرنگ ش

که به  نیرا ادامه دهند، مشروط بر ا یردهیش توانند

بودن به کودک  کیهنگام در آغوش گرفتن و نزد

و دست ها را لبل ،ماسک بزنند یردهیش ازجمله هنگام

و  زیو سطوح آلوده را تم ندیبعد تماس با کودک بشو

 یستیباشد، با ماریمادر به شدت ب گر.اکنند یضدعفون

 نیا یکرد که در تمام كیتشو ریش دنیرا به دوش یو

از عفونت فوق  یریجلوگ یهاهمان روش زیمراحل ن

د.ینما تیرعا ستیبا یالذکر را م  

 نهیالزم است که در لرنط یچه افراد-11

بمانند؟ یخانگ  

 ایروز گذشته، سابمه مسافرت  14 یکه ط یافراد

 ایآلوده را داشته اند  یالامت در شهرها و مکان ها

روز گذشته، با افراد مشکوک به  14 یط که یافراد

داشته اند. اگر افراد فوق،  کیارتباط نزد یماریب نیا

را نشان  19 دیابتال به کوو مورد عالئم مشکوک در

کرده و در صورت  نهیخود را در خانه لرنط دیدادند، با

. پزشک مراجعه کنند بروز عالئم مشکوک به  

 نهیتوان فرد را از لرنط یم یچه زمان-11

 خارج نمود؟

 نهیدر فرد لرنط یماریاز ب یمیروز عال 14بعد از  اگر

 را ترک نهیتواند منطمه لرنط یفرد م نشد مشاهده ه شد

بیماری به  مرتبط با می. و در صورت وجود عالکند

  پزشک مراجعه کند.

؟استفاده شود دیبا یاز چه ماسک  

مردم در  جیبه سواالت را یده پاسخ

19 دیخصوص کوو  



با بحران،  ریو درگ یعموم مردم بجز کادر پزشک یبرا

مصرف استفاده  کباری یشود ماسک پزشک یم هیتوص

د.کنن  

 مارستانیمانند ب تیپرجمع یکارمندان در مکان ها یبرا

لطار، متروها، اتوبوس  یها ستگاهیها، فرودگاه ها، ا

لطارها، سوپر مارکت ها،  ماها،یهواپ یعموم یها

 ییارگان ها یاعضا نیو همچن رهیرستورانها و غ

 نیها و ... هم کیپ ،یتیامن یروهایس،نیهمچون پل

شده  نهیلرنط ماریب یکه در خانه دارا یطور افراد

 یپزشک یجراح یها ماسکشود از یم هیهستند، توص

 یحافظ ذرات مطابك با استانداردهام یماسک ها ای

N95 یکه تست کرونا یمارانیدر ب نیهمچن.استفاده کنند 

 دیدار نبا لتریف یآنها مثبت شده است از ماسک ها

به  یجراح ای لتریبدون ف یها استفاده شود و ماسک

  د.گرد یم هیشدت توص

توان از ماسک استفاده  یبه چه مدت م-13

 کرد؟

در صورت مرطوب  یجراح یماسک ها یطور کل به

به استفاده  دیگردد. حتما با ضیتعو ستیبایمشدن 

از ماسک زدن  شیاز ماسک توجه شود و پ یشخص

شسته شده و در هنگام استفاده  دستها بر اساس لواعد زین

گردد.  یماسک خوددار یاز تماس با سطح داخل زین

از ماسک از الدام به برداشتن  استفاده نیدر ح نیهمچن

 یو تماس دست با سطح خارج میکن زیمکرر پره

هر  نیهمچنانجام گردد دینبا عنوان چیبه ه زیماسک ن

 ایعطسه  ایلطرات سرفه  لهیکه ماسک به وس یزمان

 دچار که ماسک یهنگام ایآلوده، آلوده شد  ایاش گرید

به  دیحتما با د،یخاص گرد یبو ای بیشکل، آس رییتغ

 .گردد ضیسرعت ماسک تعو

چگونه ماسک مصرف شده را دور -14

م؟یاندازیب  

به  ستیبا یشده م هیاز گذشت مدت زمان توص پس

. لبل از دراوردن میاندازیآن را دور ب حیطرز صح

 یاستاندارد ضد عفون ی وهیها به ش ددستیماسک با

تماس  یرونیکه دست با سطح ب یشوند و ماسک به نحو

 سهیشود. بعد از استفاده آن را داخل ک خارجنداشته باشد

را بسته و به صورت  سهیگذاشته، درب ک یکیپالست ی

شهر خود دور  یدستورالعمل ها جدا و بر اساس

ید.اندازیب  

است  نینکته لابل توجه پس از دور انداختن ماسک، ا 

.داستاندارد شسته شو به روش دیکه دست ها با  

 

توانند  یدر خانه م یخانگ واناتیح ایآ-15

 یکرونا روسیو وعیمنجر به گسترش و ش

شوند؟ دیجد  

 دستان خود را با آب و یخانگ واناتیبعد از تماس با ح

د.یصابون شستشو ده  

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 بیمارستان جواداالئمه )ع(بیمارستان خرامه

 

مردم در  جیبه سواالت را یده پاسخ

  19دیخصوص کوو
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شده از سوپر  یداریمحصوالت خر ایآ-1

دارند؟ یبه ضدعفون ازیمارکت ن  

ممکن  19 دیکوو روسیآلوده شدده به و اشیای لمس

 نید. همچنوبه داخل بدن ش یماریب تیسرا ثست باعا

شود  جادیا ینیم، دهان و بدست با چش  نیب یتماساگر

 د. پس باوش روسیو میمسدتم ریست باع انتمال غممکن ا

 از حد  شیب یبه نگران یازین یشت فرد بهدا تیعار

مانند کنسدرو شستشوالت لابل ومحص دیست. توجه کننی

د و وشدسدته شظرفشویی  عیگرم و مابا آب ...ها و

 یبسدته بند ،یزاست پس از خارج سیبا یالالم م یمابم

و بالفاصله  دیزباله درب دار لرار ده سطل آن را درون

 یرا ضد عفون یدستان خود را شسته و سطوح تماس

ید.کن  

به  ایاست؟ آ منیسالم و ا رونیب یغذا ایآ-2

دارد؟ اجیاحت یضدعفون  

 یامکان آلودگ لیبه دل رونیب یخوردن غذا یطور کل به

د. اما وش ینم هیتوص یبسدته بند ایآن در زمان طبخ 

از فروشگاه معتبر  دیبا د،یآن شد دیبه خر مجبوراگر

 نانیاطم توانیم كیطر نی. تنها از ادیکن دیانتخاب و خر

که خوردن گوشت طبك اصول بهداشت و  کرد حاصل

سالم تهیه شده  بوده عالوه بر آن به روش نهیلرنط

 تیسرا ایمن اگر نگران خطر تماس و ض راست.د

 دیتوان یم د،یهسدت کیغذا از پ لیتحو نیدر ح روسیو

خودتان  شت در بگذارد و  پرا بسته  دکهیاز او بخواه

آن را سته . حتما پس از باز کردن بدیرا برداربسته 

ده و دستان خود را درب دار لرار دا زباله سطل درون 

د.یکن لیغذا را م سپس دییبشو  

  

از  تواندیم هیضد ذات الر یواکسن ها ایآ-3

 دیجد یکرونا روسیشما در برابر و

 محافظت کند؟

واکسن  لیاز لب هیمربوط به ذات الر یواکسن ها ریخ

 روسیتواند از بدن در ممابل و ینم رهیآنفوالنزا و غ

آنمدر  دیجد روسینوع و نیمحافظت کنند . ا دکرونایجد

د.دار ازیمتفاوت است که به واکسن خود ن  

 یبا محلولها ینیمنظم ب یشستشو ایآ-4

کرونا  روسیاز ابتال به عفونت و ینمک

کند ؟ یم یریجلوگ دیجد  

منظم  یشستشو نکهیبر ا یمبن یشواهد چگونهی. هریخ

 یکرونا روسیاز ابتال به و ینمک یبا محلولها ینیب

 یوجود ندارد . شواهد محدود کندیم یریدجلوگیجد

 ینمک یبا محلولها ینیمنظم ب یشستشو نکهیبر ا یمبن

 کندیکمک م جیرا یها یتر سرماخوردگ عیسر به بهبود

د.وجود دار   

از  یریشگیتواند به پ یم ریخوردن س ایآ-5

کمک کند؟ دیکرونا جد روسیابتال به و  

 یسالم است که ممکن است دارا ییماده غذا کی ریس

 چگونهیوجود ه نیباشد با ا یکروبیخواص ضد م

تواند از مردم  یم ریخوردن س نکهیبر ا یمبن یشواهد

محافظت کند وجود ندارد دیکرونا جد روسیدر برابر و   

افراد مسن را  دیکرونا جد روسیو ایآ-6

 زیجوانان ن ایدهد  یلرارم ریتحت تاث

.دباشن یم روسیو نیمستعد ابتال به ا  

  مبتال دیجد روسیو نیتوانند به ا یم یدر هر سن افراد

خاص از  یهایماریب یافراد مسن و افراد دارا)شوند

 یبه نظر م ( یللب یها یماریو ب ابتیآسم ، د) لیلب

 یم ماریب به شدت روسیو نیرسد در معرض ابتال به ا

 یبه افراد در هر سن یشوند . سازمان بهداشت جهان

 محافظت از خودشان در برابر یکند برا یم هیتوص

 .لدم بردارد روسیو

 ایو  یریشگیپ یبرا یخاص یدارو ایآ-7

وجود دارد ؟ دیکرونا جد روسیدرمان و  

و  یریشگیپ یبرا یمخصوص ییدارو چیه به امروز تا

حال نیوجود ندارد با ا دیکرونا جد روسیدرمان و ای  

الزم  یمرالبت ها دیهستند با روسیکه آلوده به و یکسان

 افتیرا در یماریدرمان عالئم ب ایکم کردن و  یبرا

 یاز مرالبت ها دیبا دیشد یماریبه ب انیو مبتال ندینما

 یاز درمان ها ی. بعض دیاستفاده نما نهیبه یتیحما

 كیهستند و از طر ماتیو تحم یدست بررس در خاص

اندلرار گرفته  شیمورد آزما ینیبال شاتیآزما  

 ماریب ییدر صورت بروز چه عالمت ها-8

به مراجعه به پزشک دارد؟ ازین  

 یاز سرماخوردگ یصورت بروز هر نوع عالمت در

 مارانیباشد. ب ینم یبه مراجعه به مراکز درمان ازین

مردم در  جیبه سواالت را یده پاسخ

دیخصوص کوو  



 ایمراجعه  یتوانند به مراکز درمان یم ریز طبك جدول

ددر منزل بمانن  
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من از پدرم که هم اکنون به علت کرونا -9

کرده ام. االن  یشده مرالبت م یبستر

؟دارم به تست ازیندارم، ن یعالمت  

 یخانگ نهیروز در لرنط 14به مدت  ستیبا ی. مریخ

 جدول طبك ،یماریبوده و در صورت شروع عالئم ب

ید.فوق الدام نمائ  

 

 ییو چشا ییایرفتن حس بو نیاز ب ایآ-11

 نشانه کرونا است ؟

باشد.  روسیتواند نشانه کرونا و یطور مشخص نم به

شامل لرز، گلودرد، سرفه  روسیکرونا و ینشانه ها

از  یاریباشد اما در بس ینفس م یو تنگ تبخشک،

به طور مولت  یافراد یماریموارد در دوره بهبود ب

شده اند. مشکل نیدچار ا  
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 تب یا و خشک سرفه

 دیسترس شواهد یا و نفس تنگی
 تند تنفس مثل تنفسی

 تنفسی فرعی عضالت از استفاده یا

 هوشیاری افت یا

تب  ≤  37.8

 ؟

 با تماس
 115 اورژانس

 آمبوالنس اعزام
 به مراجعه

 بیمارستان

 به سرپایی مراجعه
 درمانگاه ها، مطب

 جامع مراکز ویا ها
 سالمت

 ای 191با سامانه  یتماس مشاوره ا-1 .

1666 ای 4131  

یو درمان ها یاستراحت در منزل، جداساز   

یو استراحت کاف هیتغذ تیو رعا مناسب  


