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 برگه مشخصات و اطالعات

 
 قرار دارند؟  COVID-19ی در معرض خطر انچه کس

 
این خطر مبنتی بر قرار گرفتن در معرض این ویروس و 

عوامل مختلف و احتماالً متغیری، همچون جامعه ای که 
در آن زندگی می کنید، مکانهایی که بازدید کرده اید، 

مالتی که با دیگران داشته اید و نوع کار شما می تعا
 باشد. 

 
شود.  مبتال COVID-19هر کس ممکن است به بیماری 

شدت بیماری در افراد مختلف متفاوت است، از بدون 
 عالئم گرفته تا عالئم خفیف و بیماری شدید و مرگ. 

گروه هایی که در صورت آلودگی بیشتر در معرض ابتال به 
 هستند, عبارنتد از: COVID-19بیماری شدید  

 سال و باالتر  65افراد  •

 افرادی که در خانه سالمندان یا مراکز مراقبت •
 طوالنی مدت زندگی می کنند

افرادی در هر سنی که شرایط خاص و جدی  •
پزشکی داشته، بخصوص اگر وضعیت پزشکی آنها 

 به خوبی کنترل نشده باشد.
 

 چگونه پخش می شود؟ COVID-19بیماری 
عمدتا از شخصی  COVID-19می شود که بیماری  ورتص

 به شخص دیگر انتقال می یابد: 
یکدیگر در تماس نزدیک هستند بین افرادی که با  •

 متر(؛ 2پا /  6)در فاصله 
 

 

 

 

 

 ( چیست؟ COVID-19)  2019بیماری ویروس کرونا 
 

COVID-19  یک ویروس کرونا جدید است که قبالً در
ست. ویروس کرونا یک دسته از انسان شناسایی نشده ا

مول در حیوانات یافت ویروس ها می باشند که به طور مع
می شوند، اما برخی از آنها می توانند تکامل یافته و 
انسانها را مبتال کنند. ویروس کرونا می توانند بینی، 

ی گلو را آلوده کند. این ویروس سینوس ها یا بخش فوقان
عنوان علت شیوع بیماری  خاص کرونا برای اولین بار به

شناخته  2019تنفسی در ووهان چین در دسامبر سال 
توسط سازمان بهداشت جهانی    2020فوریه  11شد و در 

(WHO بطور رسمی )COVID-19  .نامگذاری گردید 
 

  چیست؟ COVID-19عالئم 
 

ممکن است هیچ یک  COVID-19به  برخی از افراد مبتال
ده، تعدادی دیگر عالئم از عالئم بیماری را تجربه نکر
ز شدیداً بیمار شوند. عالئم خفیفی داشته و عده ای نی

COVID-19 :ممکن است شامل موارد زیر باشد 
 

 تب یا لرز •
 سرفه  •

 مشکل تنفس  •
 خستگی •
از دست دادن حس  •

 چشایی یا بویایی جدید 

 بدن درد •
 آبریزش بینی •

کیپ  •
 بینی شدن

 سر درد •
 گلو درد •

 
در روز پس از قرار گرفتن  14-2عالئم بیماری ممکن است 

معرض ویروس ظاهر شوند. برای لیست کاملی از عالئم 
مراجعه  CDC.gov/coronavirusبیماری به وب سایت 

کرده و در صورت بروز هریک از این عالئم با پزشک خود 
 تماس بگیرید 
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با ارائه دهنده خدمات درمانی خود تماس گرفته و  •

 های پزشکی وی را دنبال کنید. هتوصی
بوده، و در صورت ظاهر  مراقب بروز عالئم بیماری •

شده هر یک از عالئم بیماری با ارائه دهنده 
 خدمات درمانی خود تماس بگیرید.

 
 چگونه می توانم از خودم محافظت کنم؟

بهترین راه برای جلوگیری از ابتال به بیماری، اجتناب از 
وس است. اقداماتی که می ریقرار گرفتن در معرض و

کمک کند، عبارتند  COVID-19تواند به جلوگیری از شیوع 
 از: 
ثانیه با آب و  20برای حداقل شستن دست ها  •

اگر صابون و آب در دسترس نیست، از مایع  ؛صابون
٪ الکل 60وی الکل که حداقل ضدعفونی کننده حا

 ؛داشته باشد، استفاده کنید
و دهان خود با  یناز لمس کردن چشم ها، بی •

 ؛ای نشسته خودداری کنیددست ه
اشیاء و سطوحی که بطور متوالی لمس می  •

 ؛تمیز و ضد عفونی کنید مکرراً شوند را 
اگر بیمار هستید در خانه بمانید و خود را از دیگران  •

 دور کنید؛
مان سرفه یا عطسه کردن جلوی دهان خود را در ز •

با دستمال یا آرنج خود بپوشانید، و پس از آن 
 دستمال را در سطل زباله بیندازید؛

 6حفظ فاصله اجتماعی را تمرین کنید )حفظ فاصله  •
 پایی از دیگران(؛

هنگامی که در خارج از منزل هستید، از پوشش  •
 صورت استفاده کنید.

که فرد آلوده از طریق  از طریق قطرات تنفسی •
عطسه، سرفه کردن یا صحبت کردن پخش می 

 کند.
این قطرات ممکن است توسط افراد اطراف  •

استنشاق شوند یا روی دهان و بینی سایر افراد و 
 یا سطح دیگر بنشینند. 

با لمس یک شیء یا سطح  امکان دارد که یک فرد •
آلوده به ویروس و سپس لمس دهان، بینی یا 

ود قبل از شستن دست هایش به چشم های خ
 آلوده شود.  COVID-19بیماری 

مکن است بدون داشتن هیچ عالئمی، بیماری یک فرد م
COVID-19  داشته باشد ولی هنوز هم ناقل بیماری بوده

 و آن را به دیگران انتقال دهد.
 

COVID-19 چگونه درمان می شود؟ 
بسته به  در دست مطالعه است. COVID-19رمان د

، ممکن است استفاده از COVID-19ط فرد مبتال به شرای
داروهای تحقیقاتی برای وی توصیه گردد. عالئم بیماری را 
می توان با پیروی از راهنمایی های مراقبتی، مانند 
استراحت زیاد، نوشیدن آب فراوان و مصرف داروهای بدون 

. در حال حاضر  دادنسخه برای کاهش تب و درد، تسکین 
در  COVID-19برای محافظت در برابر هیچ واکسنی 
 دسترس نیست.

 
چه کاری باید انجام دهم، اگر فکر کنم در معرض 

 قرار گرفته ام؟  COVID-19ویروس 
اگر با کسی که تأیید یا مشخص شده که مبتال به ویروس 

COVID-19  در فاصله می باشد در تماس نزدیک بوده اید(
 (، باید:پایی وی بوده اید 6متری/  2
 

از اولین روزی که با فرد مبتال در تماس نزدیک بوده  •
خود را روز پس از آخرین تماس با وی،  14و تا اید، 

روز قرنطینه  14در منزل و دور از افراد دیگر به مدت 
 کنید.

 

دارید، با ارائه دهنده  سؤال یا نگرانی، سالمتموارد مرتبط با بهداشت  خصوصگر در ا

یا   COVID-19 مربوط به ویروسبگیرید. برای سؤاالت عمومی  ماسخدمات بهداشتی خود ت

 .تماس بگیرید 1-1-2با شماره  جامعه، لطفاً  موجود در منابع مربوط بهاطالعات 

 

 

 مطلع باشید COVID-19 ویروس در مورد   
 

 ( COVID-19) 2019کرونا  روسیو یماریب - گویسن د کانتی یولوژیدمی واحد اپ
sd.com-www.coronavirus 

 COVID-19 - ایفرنیکال یساز منی، شعبه ا یموم گروه بهداشت ع
DC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspxwww.cdph.ca.gov/Programs/CID/DC 

   COVID-19  -ها  یماریاز ب یر یشگیمراکز کنترل و پ
mlncov/index.ht-ronavirus/2019www.cdc.gov/co 

 (COVID-19) کرونا روسیو یماریب وعیش - یسازمان بهداشت جهان
19-.int/westernpacific/emergencies/covidwww.who 

 

? 

../../jschroer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5XDNO1KF/www.coronavirus-sd.com
../../jschroer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5XDNO1KF/www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
../../jschroer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5XDNO1KF/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
../../jschroer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5XDNO1KF/www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

