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این هدیه تقدیم به 
کلیه کادر درمان، پزشکان و پرستاران که بار دیگر 

همچون آتشنشانان و سایر قهرمانان این مرز و بوم، 
روحیه فداکاری و ایثار را به منصه ظهور رساندند

 و باالخص جناب آقای دکتر مسعود مردانی عزیز 
متخصص عفونی و استاد ارجمند دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی.

 

 
                هر آن کس خدمت جانان به جان کرد 

                                                 به گیتی نام خود را جاودان کرد

دکتر رحیم ناصری 

مدیرعامل انتشارات فرهوش 
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مقدمه ای روانشناسی از زبان پروفسور  دکتر حسین 
نجمی

)روانپزشک و متخصص بیماری های اعصاب و روان و 
عضو هیئت علمی و عضو انجمن علمی روان پزشکان 

ایران(

مدیریت استرس و حفظ آرامش در مواجهه با کرونا ویروس

به  میشود  افراد  حساسیت  باعث  اضطراب  و  ترس 
طوری که خیلی از افراد عالئم خود را به غلط تفسیر 
می کنند و احساس می کنند دچار بیماری شده اند و 
به بیمارستان ها و مراکز درمانی هجوم می آورند که این 
امر به نوبه خود باعث افزایش فشار بر سیستم درمانی 

می شود.
تحریک اعصاب سمپاتیک به دنبال ترس و اضطراب و 
افسردگی در مردم عادی و چه در کادر درمانی افزایش 
می یابد که همین امر باعث تضعیف سیستم ایمنی در 

برابر ابتال به بیماری های ویروسی می شود. 



رکوان
له با 

ب مقا  
ی و

پیشگیر

6

گاهی افراد دچار احساس درماندگی می شوند و ممکن 
است فکر کنند این بیماری قابل کنترل نیست، این 
موضوع به ویژه در کادر درمان که ارائه دهنده خدمات 
هستند، از اهمیت باالتری برخوردار است و برای کاهش 
آن نیاز است افراد فعال در حوزه درمان مانند پزشکان 
و پرستاران با مطالعه و شرکت در دوره های آموزشی 

آگاهی خود را باال ببرند.
تفکرات ناسالم و منفی، در بسیاری موارد می تواند از 
ویروس کرونا آسیب بیشتری بر بدن وارد کند. افراد باید 
توجه کنند که حفظ شادی روحیه و دوری از اضطراب 
میتواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند برای رهایی 
از استرس روزانه توصیه میشود روزانه 15 تا 2۰ دقیقه 
دوش آبگرم بگیرید و در روز 2۰ تا 3۰ دقیقه پیاده روی 
کنید چرا که ورزش و به طبع آن ذهن آرام در کنار 
تغذیه سالم موجب باال رفتن سطح ایمنی بدن میگردد. 
بدانیم اگر نگرانی ها را دامن بزنیم، تشدید می شوند و 
ترس بیش از حد ایجاد می کنند و سیستم ایمنی بدن 
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را تضعیف می کنند.
احساس خستگی  مانند  عالئمی  دارای  اگر  ها  بچه 
زیاد، سردرد و سرگیجه، عدم تمرکز، بی خوابی و غیره 
هستند بی تردید اضطراب دارند پس باید ما به عنوان 
والدین و الگو به شدت رفتارهای هیجانی را مدیریت 
کنیم. اگر خودمان نمی توانیم مدیریت درستی در 
متخصص  افراد  از  باشیم  داشته  ها  اضطراب  زمینه 

روانپزشک یا روانشناس در این زمینه کمک بگیریم.
 والدین باید با کسب آگاهی بیشتر در مورد این نوع 
دنبال  به  روز  هر  که  مراقبتی  روش های  و  ویروس 
بررسی های بیشتر محققان به  روزرسانی می شوند، خود 
را آرام کنند و سپس با آرامش و صادقانه با کودکان 
خود صحبت کنند. به کودکان خود بیاموزند که چگونه 
باید از خودشان مراقبت کنند و سپس از آنها بخواهند 

تا از افکار و ترس های احتمالی شان بگویند.
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کرونا ویروس
کرونا ویروس  یک ویروس RNA دار می باشد که 
زیر مجموعۀ خانواده کروناویریده می باشد. اعضای 
ریوی،  بیماریهای  از  طیفی  کروناویریده  خانواده 
می  ایجاد  حیوانات  و  انسان  در  مغزی  و  گوارشی 
نمایند. دامنه عفونت تنفسی در این دسته از ویروسها 
از یک سرماخوردگی معمولی تا بیماری های شدید 
و     SARS1 ، MERS2 همچون   تنفسی  حاد  و 

COVID-193 متغیر است.

کرونا ویروس ها برای اولین بار در سال 19۶5 کشف 
شدند و مطالعه بر روی آن ها به طور مداوم تا اواسط 
طور  به  ها  ویروس  این  داشت.  ادامه   198۰ دهه 
می  پیدا  شیوع  پرندگان  و  پستانداران  در  طبیعی 

1.Severe acute respiratory syndrome
 2.Middle East respiratory syndrome 
3. Coronavirus disease2019
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کند. با این حال تاکنون هفت کروناویروس انسانی 
کشف شده است. آخرین نوع آنها، در دسامبر 2۰19 
در شهر ووهان چین با همه گیری در انسان شیوع 

پیدا کرد.
 "corona" واژه "کرونا ویروس" از کلمه زبان التین
یا کلمه یونانی "κορώνη" به معنی تاج یا هاله گرفته 
ویریون ها  به مشخصه ظاهری  واژه  این  شده است. 
میکروسکوپ  زیر  در  )که  ویروس  عفونی  یا شکل 
الکترونی دیده می شود( اشاره دارد که حاشیه ای از 
سطح بزرگ و پیازدار داشته و یادآور تصویری از یک 

تاج سلطنتی یا تاج خورشیدی است.

منشأ ویروس
برخی از این ویروس ها خاص انسان و برخی حیوانی 
هستند و در میزبان خود عموما عفونت نسبتا ضعیفی 
ایجاد می کنند اما  کرونا ویروس هایی که در گذشته 
 SARS همه گیر شده اند، منشا حیوانی دارند. ویروس
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منبع حیوانی دارد و احتماال خفاش ها مخزن اولیه 
بیماری محسوب می شدند و بعد از آن گربه های 
ولگرد منتقل شد و در نهایت به انسان منتقل شدند. 
از سال 2۰1۴ تا کنون که ویروس MERS-Cov در 
خاورمیانه که موجب مرگ 858 نفر از 2۴9۴ بیمار 
مبتال شد، از شتر به انسان رسیده بود. آخرین کرونا 
ویروس نوپدید، که قبال nCoV1 -2۰19 نامیده می 
شد و با توجه به شباهتی که به SARS دارد با نام  
SARS-CoV-22 شناخته می شود، منشا حیوانی 

ناشناخته دارد. 

عالئم اصلی بیماری ایجاد شده توسط کرونا ویروس 

از  می تواند  عالئم  ویروس،  کرونا  نوع  به  توجه  با 
نشانه  های سرماخوردگی عادی تا تب، سرفه، تنگی 
نفس و مشکالت حاد تنفسی باشد. همچنین بیمار 

1.  2019 novel coronavirus
 2. Severe acute respiratory syndrome coronavirus2 
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ممکن است سرفه های چند روزه ظاهراً بدون دلیل 
نیز داشته باشد. کروناویروس مرس، برخالف سارس، 
نه تنها دستگاه تنفس بلکه ارگان های حیاتی دیگر 
بدن مثل کلیه و کبد را نیز درگیر می کند. در موارد 
نارسایی حاد  اسهال،  نظیر  گوارشی  حاد مشکالت 
تنفسی، اختالالت انعقادی خون و نارسایی کلیه نیز 
گزارش شده است که این مورد می تواند بیمار را به 

همودیالیز نیازمند کند. 
عفونت COVID-19 عالئمی همچون تب، سرفه و 
تنگی نفس است و گاهی هیچ عالئمی ندارد. اسهال، 
عطسه، آبریزش بینی و گلو درد در این عفونت کمتر 
شایع است. دوره کمون این ویروس از 2 تا 1۴ روز 
متغیر است و حتی در مطالعه ای تا 2۴ روز گزارش 

شده است.  

افراد در معرض خطر با ریسک باال
باشند  دیگری  بیماری  دارای  هم زمان  که  افرادی 
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در  بیشتر  قلبی،  بیماری های  به  مبتال  کودکان  و 
هستند.  ویروس ها  کرونا  به  ابتال  خطر  معرض 
معموالً شدت سرماخوردگی که کرونا ویروس عامل 

آن باشد بیشتر است.
کرونا ویروس ها که پس از راینو ویروس ها بزرگترین 
در  بیشتر  هستند،  سرماخوردگی  به  ابتال  عامل 
زمستان و بهار باعث سرماخوردگی می شوند. اگرچه 
کرونا ویروس ها بیشتر در حیوانات دیده می شوند، 
اما هفت نوع از آن ها دستگاه تنفسی بدن انسان را 
تحت تأثیر قرار می دهد. تشخیص اینکه علت بیماری 
کرونا ویروس باشد یا خیر کمی مشکل است، چرا که 
برخالف راینو ویروس ها به سختی در آزمایشگاه رشد 

و نمو می کنند.
 COVID-19 به بیماران مبتال  از  از %8۰  در بیش 
عفونت مالیم، 1۴% از بیماران عفونت تنفسی حادتر 
از قبیل پنومونی، 5% از افراد عفونت شدید و تنها 



13

2% از بیماران فوت می نمایند. مرگ و میر بیشتر 
در افرادی دیده می شود که فرد دچار یک بیماری 
زمینه ای از قبیل بیماریهای تنفسی حاد، دیابتی، 
بیماریهای قلبی-عروقی، فشار خون و بیمارانی که 

دچار نقص سیستم ایمنی هستند.

نحوه انتقال بیماری 
آن  انتقال  روش های  ویروس،  کرونا  نوع  به  بسته 
متفاوت است. در برخی از موارد روش های انتقال 
آنفلوآنزا  بیماری  انسان شبیه  به  انسان  از  بیماری 
از طریق سرفه و عطسه است. با این حال احتمال 
و  بوده  باز بسیار محدود  بیماری در فضای  انتقال 
موارد انتقال انسان به انسان در مواردی رخ داده است 
که افراد به مدت طوالنی در فضای بسته در کنار 
فرد بیمار بوده اند مانند افرادی که در بیمارستان ها 
با بیماران در ارتباط هستند. هنوز مشخص نیست 
به  از طریق جانوران  بار  بیماری نخستین  این  که 
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آلوده  از طریق سطوح  یا  منتقل شده است  انسان 
به ویروس.

مستقیم  تماس  طریق  از   COVID-19 ویروس   
و  سرفه  )ازطریق  آلوده  فرد  تنفسی  قطره های  با 
عطسه( و تماس با سطوح آلوده به ویروس منتقل 
می شود. این ویروس می تواند ساعت ها روی سطوح 
زنده بماند، ولی یک ضدعفونی ساده می تواند آن را 

از بین ببرد. 

تشخیص
براي  معمول  طور  به  آزمایشگاهي،  هاي  تست 
تشخیص عفونت هاي کرونا ویروس ها صورت نمي 
گیرند. روش موجود براي تشخیص کرونا ویروس ها 
از جمله  SARS-CoV-1/2، ردیابي ژنوم ویروس 
سرم  و  مدفوع  هاي  نمونه  و  تنفسي  مجراي  در 
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بیماران با استفاده از روش 1rRT-PCR مي باشد.
درمان

این  واکسن  تولید  با  بسیاری  های  تالش  اگرچه 
ویروس انجام شده است، اما هنوز واکسن یا داروی 
کردن،  کن  ریشه  برای  ویروسی  ضِد  مخصوِص 
عفونتهای  با  مقابله  یا  و  قطعی، جلوگیری  درمان 

ناشی از کروناویروس وجود ندارد. 

راه های پیشگیری
به  اقدام  ممکن  زمان  هر  در  و  مداوم  طور  به   )1
شست و شوی کامل دست ها با آب و صابون کنید.

2( از دست دادن و روبوسی کردن با کلیه افراد به 
)سرفه،  تنفسی  عالیم  دارای  که  افرادی  خصوص 

عطسه( هستند، خودداری کنید.
عطسه  و  سرفه  هنگام  را  خود  بینی  و  دهان   )3

 Real time reverse transcription-polymerase
chain reaction
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آستین  باالی  قسمت  یا  و  )ترجیحا(  دستمال   با 
بپوشانید.

۴( فاصله حداقل یک و نیم متری )۶ فوت( را از 
افراد بیمار رعایت کنید.

5( از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود 
بپرهیزید.

۶( از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده 
در محیط خودداری کنید.

7( از خوردن مواد غذایی نیم پز خودداری کنید.
8( از تماس با حیوانات وحشی و اهلی خودداری 

کنید.
9( از شرکت در مجامع جدا خودداری کنید.

1۰( دستتان را به چشمانتان نزنید.
11( قلیان و سیگار کشیدن ممنوع.

12( سوشی و غذاهای دریایی خام ممنوع.
13( حدالمقدور از سفرهای غیر ضروری بپرهیزید.
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1۴( زیارت بقاع متبرکه و لمس ضریح مطهر امامان 
حدالمقدور کاهش یابد.

15( از حضور در باشگاه های ورزشی و استخرهای با 
تراکم جمعیت باال خودداری کنید.

ها  کافه  و  ها  ،قنادی  ها  رستوران  از  خرید   )1۶
حدالمقدور کاهش یابد.

مترو، درب  و  اتوبوس  میله  به  زدن  از دست   )17
خودداری  پارک ها  وسایل  آسانسور،  درب  تاکسی، 

کنید.
18( به جای پول نقد از کارتخوان استفاده کنید.

آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟

محافظت  باعث  تنهایی  به  ماسک  از  استفاده   *
نمی شود.باید حتما بهداشت دست و بهداشت تنفسی 

را رعایت کنید.
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صرفا در این موارد استفاده ازماسک توصیه می شود:

1( زمانی که عالیم تنفسی )سرفه یا عطسه( دارید.
2( از فرد مبتال به این بیماری مراقبت می کنید.

3( مبتال به این بیماری هستید.

آیا آنتی بیوتیک برای درمان بیماری موثر است؟

* خیر
* آنتی بیوتیک ها برروی ویروس ها تاثیری ندارند.

*کورونا ویروس جدید یک ویروس است و بنابراین 
آنتی بیوتیک روی آن اثری ندارد.

آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان 

این بیماری وجود دارد؟

برای  ویروس  ضد  داروی  یا  واکسن  تاکنون   )1
درمان این دسته از ویروس ها یافت نشده است. 

درمان عالمتی است.
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2( اگر می خواهید خودتان را از بیماری محافظت 
بهداشت  و  تنفسی  بهداشت  اصول  به  باید  کنید 
دست و عدم تماس نزدیک با فرد بیمارپایبند باشد.

نکات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتالی بیماران قلبی و عروقی

1(  از داشتن داروهای خود به مدت حداقل 2 هفته 
در منزل مطمئن باشید.

2( داروهای خود را بدون مشورت پزشک به خصوص 
یا عفونت تنفسی قطع  آنفلوانزا  ابتال به  در صورت 

نکنید.
3(  از تغییرات تنفسی خود آگاه باشید و در صورت 
پزشک  به  را  آن  تنفس خود،  در  تغییرات  هرگونه 

معالج اطالع دهید.
۴(  موازین بهداشتی از قبیل شستن دست ها با آب و 
صابون مایع، رعایت آداب تنفسی )استفاده از دستمال 
کاغذی هنگام عطسه و سرفه( را جهت پیشگیری از 
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عفونت رعایت نمایید.
5(  تا حد امکان سفرهای غیر ضروری و حضور در 

اماکن شلوغ را محدود نمایید.

نکات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتالی بیماران دیابتی

1(  موازین بهداشتی از قبیل شستن دست ها با 
آب و صابون مایع و رعایت آداب تنفسی )استفاده از 
دستمال کاغذی به هنگام عطسه و سرفه( را رعایت 

کنید.
2(  داروهای مربوط به دیابت خود )قرص یا انسولین( 
را در طول مدت بیماری ادامه دهید. در صورتی که 
نمیتوانید آنها را مصرف کنید به پزشک معالج اطالع 
دهید، چون ممکن است میزان داروهای مورد نیاز 

شما در طول مدت بیماری تغییر کند.
3( قند خون خود را به طور مرتب چک کرده و 

یادداشت کنید.
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غذایی  رژیم  و  کنید  مصرف  بیشتر  مایعات    )۴
نمی  که  در صورتی  دهید.  ادامه  را  معمولی خود 
توانید رژیم معمولی خود را ادامه دهید از غذاهای 
دارند  مقدار کربوهیدرات  مایعات که همان  و  نرم 

استفاده کنید.
از  یکی  چون  کنید  وزن  را  خودتان  روز  هر    )5
عالئم افزایش قند خون از دست دادن وزن به طور 

ناخواسته می باشد.
۶( درجه حرارت خود را هر روز صبح و عصر چک 

کنید چرا که تب یکی از عالیم عفونت می باشد.

توصیه های تغذیه ای به منظور افزایش  ایمنی 

بدن در برابر ابتال به بیماری کرونا

غذایی  مواد  از  ویتامینی  های  مکمل  به جای   )1
طبیعی استفاده نمایید. مثال مصرف یک عدد پرتقال 
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موثرتر از قرص ویتامین ث است،چون پرتقال عالوه 
و  ها   مغذی  ریز  از  ای  مجموعه  ث  ویتامین  بر 
اسید  پتاسیم،  منیزیم،  مثل  دیگر  های  ویتامین 

فولیک و ویتامین B را نیز دارا می باشد.
2(  از میوه ها و سبزیجات تازه مخصوص همان 
فصل که ویتامین ث بیشتری دارند از قبیل پرتقال، 
 ... و  فرنگی  گوجه  کرفس،  نارنگی،  شیرین،  لیمو 

استفاده کنید.
مرغ،  ماهی،  مثل  دار  پروتئین  غذایی  مواد   )3
گوشت، تخم مرغ وحبوبات و ... را به مقدار کافی 

در رژیم غذایی خود بگنجانید.

سواالت رایج درباره کرونا

آیا COVID روی کودکان تأثیر می گذارد؟
این ویروس جدید است و ما هنوز نمی دانیم که چه 
گذاشت.  خواهد  باردار  زنان  یا  کودکان  بر  تأثیری 
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این  به  هر سنی  در  افراد  دارد  امکان  که  می دانیم 
کمی  نسبتاً  موارد  تاکنون  اما  آلوده شوند،  ویروس 
از COVID-19 در بین کودکان گزارش شده است. 
ویروس در موارد نادر کشنده است، و تاکنون بیشتر 
موارد منجر به مرگ در میان افراد پیرتر با بیماری های 

زمینه ای دیده شده است. 

اگر فرزندم عالئم COVID-19 داشت چه کار کنم؟

حتماً درمان پزشکی را شروع کنید، ولی به خاطر 
فصل  شمالی  نیمکره  در  اکنون  که  باشید  داشته 
آنفوالنزا است و عالئم  COVID-19  از قبیل سرفه 
یا تب می تواند مشابه عالئم آنفوالنزا یا سرماخوردگی 

که بسیار هم شایع هستند، باشد.
مرتب  )شستشوی  بهداشتی دست ها  نکات  رعایت 
و  دهید  ادامه  را  تنفسی  بهداشت  و  دست ها( 
واکسیناسیون کودکان خود را به موقع انجام دهید 



رکوان
له با 

ب مقا  
ی و

پیشگیر

24

تا کودک تان درمقابل سایر ویروس ها و باکتری های 
بیماری زا در امان باشد.

در مورد سایر عفونت های دستگاه تنفسی از قبیل 
آنلفوالنزا، اگر خودتان یا کودکتان عالئمی دارد،  از 
همان ابتدا کمک پزشکی بگیرید و سعی کنید که از 
حضور در اماکن عمومی )محل کار، مدارس وسایل 
نقلیه عمومی( خودداری کنید، تا از سرایت به دیگران 

جلوگیری شود.

اگر یکی از افراد خانواده عالئم بیماری 

را داشته باشد چه کار باید کرد؟

اگر شما یا کودکتان تب، سرفه یا تنگی نفس دارید، 
کمک  پزشک  از  عالئم  بروز  ابتدای  همان  از  باید 
بخواهید. اگر به مناطقی که COVID-19 در آنجا 
گزارش شده سفر کرده اید، یا اگر در تماس با فردی 
بوده اید که به تازگی به یکی از چنین مناطقی سفر 
با  یا  خود  پزشک  با  دارد،  تنفسی  عالئم  و  کرده 
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کارمندان بهداشت تماس بگیرید و موضوع را با آنها 
درمیان گذاشته و مشورت کنید. 

آیا بایستی کودکم را در خانه 

نگهدارم و به مدرسه نفرستم؟

اگر کودک شما عالئم بیماری را دارد، از پزشک کمک 
بخواهید و به دستوراتی که پزشک یا کارمند بهداشتی 
می دهد عمل کنید. درغیر اینصورت، همچون سایر 
اگر  آنفوالنزا،  قبیل  از  تنفسی  دستگاه  عفونت های 
کودکتان عالئم بیماری دارد، وی را در خانه بستری 
کنید و به خوبی از او مراقبت کنید و به اماکن عمومی 

نروید تا بیماری به دیگران سرایت نکند.
اگر کودکتان عالئمی مثل تب یا سرفه ندارد، و اگر 
بخشنامه ای راجع به بهداشت عمومی یا توصیه های 
دریافت  مدارس  درخصوص  دیگری  مشابه  رسمی 
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مدرسه  به  را  کودک تان  که  است  بهتر  نکرده اید، 
بفرستید.

به جای این که کودکان را از مدرسه دور نگهدارید، به 
آنها آموزش دهید که دستهای شان را خوب بشویند 
و اقدامات بهداشتی مربوط به تنفس را در مدرسه و 
سایر اماکن انجام دهند، از جمله شستشوی مرتب 
دست ها، پوشاندن دهان به هنگام عطسه یا سرفه با 
دستمال یا آرنج خم شده، و سپس انداختن دستمال 
داخل سطل دربسته، لمس نکردن چشم ها، دهان یا 

بینی اگر دست ها کاماًل شسته نشده اند.

آیا زنان باردار می توانند ویروس کرونا 

را به جنین خود منتقل کنند؟

بتواند  ویروس  اینکه  بر  مبنی  کافی  شواهد  هنوز 
شود  منتقل  جنین  به  مادر  از  بارداری  دوران  در 
وجود  کودک  روی  بر  بیماری  این  بالقوه  تأثیر  یا 
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ندارد. این موضوع در حال حاضر در دست بررسی 
است. زنان باردار بایستی موارد احتیاطی مقتضی 
به  را  این ویروس  برابر  از خود در  برای محافظت 
تب، سرفه  مانند  و چنانچه عالئمی  بیاورند  عمل 
به  تنگی نفس در خود مشاهده کردند، سریعاً  یا 

پزشک مراجعه کنند. 

آیا مادری که آلوده به کرونا ویروس باشد، 

می تواند همچنان به نوازد خود شیر بدهد؟

 تمام مادران در مناطق آلوده و پرخطر که عالئمی 
چون تب، سرفه یا تنگی نفس دارند، بایستی هر چه 
سریع تر به پزشک مراجعه کنند و دستورالعمل هایی 
رعایت  را  بهداشت می دهند  کارمند  یا  که پزشک 
کنند. با توجه به مزایای تغذیه با شیر مادر و نقش 
کمرنگ شیر مادر در انتقال ویروس های تنفسی، مادر 
می تواند ضمن رعایت کلیه راهکارهای احتیاطی الزم 
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همچنان به شیردهی ادامه دهد.
درمورد مادرانی که عالئم بیماری را دارند شیردهی 
مشکلی ندارد، مشروط بر این که به هنگام در آغوش 
)ازجمله  کودک  به  بودن  نزدیک  و  کودک  گرفتن 
هنگام شیردهی( ماسک بزنند، دست ها را قبل و بعد 
تماس با کودک )ازجمله هنگام شیردهی( بشویند و 
سطوح آلوده را تمیز و ضدعفونی کنند، همانند همه 
مواردی که وقتی کسی مشکوک به COVID-19 و یا 
بیماریش تأیید شده باشد در تعامل با دیگران از جمله 

با کودکان بایستی انجام دهد.
به  را  وی  بایستی  باشد،  بیمار  شدت  به  مادر  اگر 
دوشیدن شیر و دادن آن به کودک با فنجان تمیز و/

یا قاشق تشویق کرد، و در تمامی این مراحل همان 
روش های جلوگیری از عفونت فوق الذکر را نیز رعایت 

نماید.
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راست و غلط های ویروس کرونا

* این ویروس خیلی کشنده است )غلط(
* خطر کرونا کمتر از آنفوالنزاست و تنها 2 درصد 
مبتالیان به کرونا جان خود را از دست داده اند آن هم 
به علت کهولت سن و با داشتن بیماری های زمینه ای 

)بیماری های قلبی، تنفسی، دیابت، سرطان و.....(
* زدن ماسک تاثیر چندانی ندارد )درست(

* زدن ماسک برای افراد سالم ضروری نیست اما افراد 
دارای عالیم حتما باید از ماسک استفاده کنند.

* خوردن سیر، غرغره کردن دهان شویه، شستشوی 
بینی با محلول نمک و روغن کنجد مفید است. )غلط(

به کرونا شستن  ابتال  از  پیشگیری  راه  * مهمترین 
صحیح دست هاست، در مکان های عمومی به سطوح 
دست نزنید و به صورت منظم دست خود را حداقل 2۰ 

ثانیه با آب و صابون بشویید.
* خوردن آنتی بیوتیک مفید است )غلط(
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* کرونا یک بیماری ویروسی است و با آنتی بیوتیک 
درمان نمی شود.
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              نحوه شستن دست ها  


