ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ) (SARS-COV-2و COVID-19
وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؟
اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺳﺮﻓﮫ ،آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ،ﮔﻠﻮ درد و ﺗﺐ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺳﮭﺎل ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از ﺳﺮاﯾﺖ ،ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ  14روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ،از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﺸﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد روﻧﺪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی داﺷﺘﮫ
و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ذات اﻟﺮﯾﮫ ﺷﻮد .ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﻦ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ دارای
ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﮫای ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،رخ داده اﺳﺖ .ھﻨﻮز دادهھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺪت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﯿﭻ واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾ ﺪ از اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .راه اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺳﺮاﯾﺖ ﻗﻄﺮهای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از طﺮﯾﻖ ﻣﺨﺎط
راهھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖھﺎ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دھﺎن ،ﻣﺨﺎط ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢھﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان از اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد؟
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد ...
ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده -
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دور از اﻓﺮاد ﺑﭽﺮﺧﯿﺪ.
در آرﻧﺞ ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻋﻄﺴﮫ ﮐﺮده و دﺳﺘﻤﺎل را دور
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎس ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  20ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را از ﺻﻮرت دور ﻧﮕﮫ
دارﯾﺪ ،از ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن دھﺎن ،ﭼﺸﻢھﺎ و ﺑﯿﻨﯽ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ دﺳﺖھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ...
ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ
ﻣﺪرﺳﮫ،
ﭘﺲ از وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ورزﺷﯽ،
ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﻄﺴﮫ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﮫ،
ﻗﺒﻞ از آﻣﺎدهﺳﺎزی ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺮف ﻏﺬا و
ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﺖ.

اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺠﺎن ﯾﺎ ﺑﻄﺮی را ﮐﮫ ﺑﺎ
دھﺎن ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ
اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﯾﺪ.

اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ظﺮوف ،دﺳﺘﻤﺎل ﯾﺎ اﺑﺰار
ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎر را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ
اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﯾﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﮫ ﮐﻨﯿﻢ؟
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻓﮫ ،آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ،ﮔﻠﻮ درد و ﺗﺐ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ دﭼﺎر اﺳﮭﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫای اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﻮروﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ ،طﯽ  14روز ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق ظﺎھﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺗﻤﺎسھﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در
ﻣﻨﺰل ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺎﯾ ﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و درﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
درﺻﻮرت ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را دارد ،ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص ﺑﮫ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ .اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺮﺑﻮطﮫ را
ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺳﺴﮫ روﺑﺮت ﮐﺦ ) (RKIﺗﺤﺖ آدرس  https://tools.rki.de/PLZTool/ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آدرس  www.infektionsschutz.deو
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.htmlﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .از رﺳﺎﻧﮫھﺎی ،BZgA
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﮐﺎرد " "Hygienetipps 10ﯾﺎ  10ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد و از طﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ
 https://www.infektionsschutz.de/coronavirus -sars-cov-2.htmlﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

