
هب انم خدا
ویروس جدیدکرونا 

COVID-19

ویژه دانش آموزان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

هامبارزه با بیماری مدیریت پیشگیری و -

شبکه و ارتقای سالمتمدیریت توسعه -



آنفلوآنزادچاریاوخوردیمسرماباریکالاقلزندگیتوماهمه

.شهمیپذیرآسیبخیلیهاانسانمابدنشرایطیچنیندر.شدیم

 فرد وارد بدن انسان شده و از فردی بهویروس ها این بیماریها توسط

.دیگه منتقل می شن

 ریق موجودات بسیار بسیار ریزی هستن که میتونن از طها ویروس

.شنبوارد بدن ....... چشم و دهان، بینی، 



:کروناویروس ها
ویروس ها انواع زیادی دارن که یک خانواده از اونها رو

.میگنکرونا ویروس



ات و بیشتر در حیوانکرونا ویروس ها البته این 

.نمیکنها بیماری ایجاد در انسان تعداد کمی 



هاکروناویروس 
هستنسرماخوردگیکرونا ویروس ها عامل 

!اما
س های  بدن و تبدیل به ویروتغییر این ویروس ها می تونن خودشون رو

!ننبشن که بیماری های شدیدی در انسان ایجاد می کخیلی قوی تری 



:(SARS)سارسبیماری

ریبیماباعثقبلسالچندینهاویروسکرونااینازیکی

هببعدوگربهبهخفاشازکهشدنچینکشوردرسارس

.شدمنتقلانسان

ه  راها تونستیم  ما انسان 
درمان اونها رو پیدا  

و جلوی بیماری رو کنیم 
.بگیریم



:(MERS)بیماری مرس 

ان از یکی دیگه از این کرونا ویروس ها هم توی عربست

.میگنبیماری مرسشتر به انسان منتقل شده که به اون 



COVID-19نوع جدید کرونا ویروس 

ن توی کشور چیعضو جدید از خانواده کرونا ویروس ها ولی االن دوباره یک 

پیدا شده و تعداد زیادی از انسان ها رو بیمار کرده که هنوز کسی اون رو

!دقیق نمی شناسه

اهاشببتونیمکهنشدهکشفاونبرایهنوزهمواکسنوداروبیماریاین•

زیادیهایآدمدنیاتویهمینبخاطرکنیم؛درمانروبیمارهاوکنیممقابله

!کردهبیماررو



COVID-19نوع جدید کرونا ویروس 
COVID-19گذاشتنروویروساین•

زیادهویروسایندر(دیگهفردبهفردیکازانتقال)سرایتقدرت•

کهنفری100هرازیعنیداره،کشندگی%2حدودوپایینهنسبتااونکشندگیاما•

.میرنمینفردوتقریبامیشن،مبتالبیماریبه

.همیشمحسوبانسانبهحیوانازانتقالقابلبیمارییکجدیدبیماریاین•

.شهبانجامبیشتریمطالعاتکههستنیازهنوزبیماری،بهترشناختنبرای•



:مثلعالیمیباعثممکنهبشهکسیبدنواردویروساینوقتی

تب
سرفه
بشهگلودرد.

کهشهمیتنگهمبیمارنفسبشه،شدیدبیماریاگههاوقتبعضی
!خطرهعالمت

COVID-19نوع جدید کرونا ویروس 



:راه های انتقال این ویروس

.ریزقطره ها که موقع  عطسه و سرفه پخش میشن( 1

سطوح آلوده(  3تماس مستقیم  ( 2

COVID-19نوع جدید کرونا ویروس 



یم؟اما چه کارهایی باید انجام بدیم تا بیمار نش



دهان و بینی خودمون رو هنگام سرفه و عطسه بپوشانیم  
و بالفاصله دستمال رو بندازیم تو سطل زباله و دست 

.هامون رو فورا بشوئیم



ا  بشوییم و یآب و صابون باید مرتب دست ها رو با 
.استفاده کنیمژل های مخصوص از 



.دست ها رو درست بشوییم
شمرده  روم آبیستفراموش نکنیم شستن دست زمانی باید تموم بشه که تا 

.باشیم



قسمت داخلی آرنج  اگه دستمال همراهمون نبود، از 
موقع سرفه و عطسه استفاده کنیم تا دوستامون و  

!اطرافیانمون رو  بیمار نکنیم



اگه عالئم سرماخوردگی داشتیم، تو خونه استراحت  
!کنیم  و مدرسه نریم

!اگه عالئم ما شدید شد، حتما به دکتر مراجعه کنیم



با افراد دارای  ( دست دادن و روبوسی)از تماس نزدیک 
یک مترو فاصله تب و عالئم سرماخوردگی پرهیز کنیم 

. کنیمرا رعایت اطراف هر فرد 

یک متر



چه موقع ماسک بزنیم؟

ن  فقط بیماران و کسانی که از بیماران مراقبت می کن
.یا باهاشون در تماس هستند باید ماسک بزنن



نزدیک نشیم و به اونا دستحیواناتبی دلیل به 
اگر حیوونی رو نوازش کردیم و دست زدیم  . نزنیم

. حتما دستامون رو با آب و ضابون بشوییم



!رو نخوریمغذایی که کامل پخته نشده 



:مربیان و دانش آموزان عزیز، حتما به

دارننفستنگیوسرفهمثلتنفسیعالیمکهکسانی•

باشنداشتهبیمارفردباتماسسابقهکهکسانی•

رونچیکشوربخصوصکشورهاسایربهمسافرتکهکسانی•

داشتن

.خیلی فوری به پزشک مراجعه کننتوصیه کنین 



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیCOVID -19کورونا ویروس دستور عمل -: منبع


