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 ًیرًش کرًنا چیست؟

هی  کشًّب ّیشّط ُبّیشّط کشًّب ػضْی اص خبًْادٍ 

دس ایي خبًْادٍ ػْاهل ثیوبسی ُبی حبد تٌفغی  ثبؽذ.

 ّ یب ثیوبسی هشط( SARS) دیگش هبًٌذ ثیوبسی عبسط

((MERSًیض ّجْد داسد. 

 دًره نيفتگی :

سّص  ٤٤سّص تب حذّد ٢ دّسٍ ًِفتگی ایي ّیشّط حذّد

عبدٍ تش دس دّسٍ ًِفتگی، ّیشّط  هی ثبؽذ. ثَ ػجبست

ّجْد داسد اهب ػالئن ثیوبسی هؾبُذٍ دس ثذى فشد 

 . ًوی ؽْد

ثبیذ تْجَ داؽت ّیشّط هی تْاًذ دس دّسٍ ًِفتگی 

ػالهت، ثَ فشد عبلن هٌتمل ؽذٍ ّ  اصفشد آلْدۀ ثذّى

 آى سا ًیض آلْدٍ ّ هجتال عبصد.

 : عالئن بیواری

تبکٌْى ػالئن گضاسػ ؽذٍ اغلت ؽبهل تت، عشفَ ّ تٌگی 

هتفبّت اعت ّ اص هْاسد خفیف ًفظ ثْدٍ اعت. ؽذت ػالئن 

 تب ؽذیذ ّ کؾٌذٍ هؾبُذٍ هی ؽْد.

ثَ عْس کلی هی تْاى گفت کَ ػالئن ثیوبسی کْسًّب 

تبحذّدی ؽجیَ ثَ آًفلْاًضا ّ یب عشهبخْسدگی هی 

 ثبؽذ.

ثبیذ تْجَ داؽت هشگ ّ هیش ًبؽی اص ایي ثیوبسی حذّد 

دسصذ هی ثبؽذ، ّلی آًچَ دس خصْؿ ایي ثیوبسی ٥ تب ٣

ى کٌٌذٍ اعت اًتؾبس عشیغ آى هیبى افشاد هختلف ًگشا

 ثخصْؿ افشاد هغي ّ هیبًغبل اعت.
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 راه ىای انتقال ًیرًش:

  ثَ عْس کلی تبکٌْى اعالػبت دلیمی اص ساُِبی

جذیذ کشًّب ّجْد ًذاسد ّ  اًتمبل ایي ًْع ّیشّط

اغلت اعالػبت هْجْد ثش اعبط ساُِبی اًتمبل عبیش 

 ّیشّط ُب هی ثبؽذ.اػضبی خبًْادٍ کشًّب 

  ثَ  عْس هؼوْل اًتمبل ّیشّط اص یک فشد ثَ فشد

 دس فبصلَ ای کوتش اص)  دیگش دس اثش توبط ًضدیک

ّ اص عشیك توبط ثب لغشات ّ تشؽحبت دعتگبٍ  (هتش٢

  تٌفظ فشد آلْدٍ دس اثش ػغغَ یب عشفَ اتفبق هی

 افتذ.

  احتوبل داسد اًتمبل ّیشّط دس اثش توبط دعتِب

ّثیٌی ّ  لوظ دُبى ثب عغْح آلْدٍ ثَ ّیشّط ّ عپظ 

یب چؾن ُبّ گْػ صْست پزیشد.ثٌبثشایي دس ایي خصْؿ 

 .ثبیذ احتیبط الصم صْست گیشد

  ثَ عْس هؼوْل اًتمبل ّیشّط ُبی ػبهل ثیوبسی

 عبلن ثیؾتش دس صهبًی ُبی تٌفغی اص فشد آلْدٍ ثَ فشد

صْست هی گیشد کَ فشد هجتال داسای ػالئن هی ثبؽذ، اهب 

گضاسؽبتی ّجْد داسد کَ ًؾبى هی دُذ ّیشّط کشًّبی 

ػالهت ًیض هی تْاًذ اص فشد  جذیذ دسفشد آلْدٍ ثذّى

عبلن هٌتمل ؽْد. ایي خصْصیت ؽشایظ سا ثشای اًتؾبس 

ّیشّط ّ ایجبد ُوَ گیشی دس جْاهغ هختلف فشاُن هی 

 .ًوبیذ

بیواری ناشی از  یدی در پیشگیری از ابتال بو نکات کل

 :ًیرًش کرًنای جدید

دس حبل حبضش ّاکغٌی ثشای پیؾگیشی اص ایي ثیوبسی 

ّجْد ًذاسد، اهب ثذیِی اعت هِوتشیي ّ لغؼی تشیي 

ساُکبس ثشای جلْگیشی اص آلْدٍ ؽذى،کبُؼ احتوبل توبط 

 ثب ایي ّیشّط اعت.
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ى ثَ هیضاى لبثل ثٌبثشایي ثب سػبیت ًکبت ریل هی تْا 

 .تْجِی احتوبل اثتال ّ اًتؾبس ّیشّط سا کبُؼ داد

 

 

 

 راه ىای حفاظتی کلی یاخٌدهراقبتی:

  دعت ُب سا ثغْس کبهل ّهکشس ثب آة ّصبثْى ثَ هذت

ثبًیَ ثؾْیین یب ثب ژل ُبی ضذػفًْی کٌٌذٍ ّ  ٢2

 یبهحلْل ثبپبیَ الکلی ضذػفًْی کٌین .

  ٌُگبم عشفَ ّػغغَ دُبى ّثیٌی خْد سا ثب دعتوبل

 .یب لغوت ثبالی آعتیي  ثپْؽبًین 

  اص دعت دادى ّسّثْعی ثب دیگشاى ثَ عْس جذی

 .خْدداسی ًوبیین 

  ثب هجتالیبى ثَ ثیوبسیِبی تٌفغی توبط ًضدیک

 ًذاؽتَ ثبؽین .

  چَ عبلن ّ چَ   هتشی سا اص افشاد1/5فبصلَ حذالل

 ثیوبس  سػبیت کٌین.

  اص توبط دعت آلْدٍ ثَ چؾن ُب ، ثیٌی ّدُبى خْد

 ثپشُیضین.

  ّ َآة دُبى ،ثیٌی ّدعتوبل کبغزی خْدسا دس کْچ

 خیبثبى ًیٌذاصین .

  دس هکبى ُبی ؽلْؽ ّحول ًّمل ػوْهی دس حذ اهکبى

اص لوظ ّعبیل ّعغْح ػوْهی ّ دعت صدى ثَ چؾن، ثیٌی، 

 دُبى  ّگْػ خْدداسی ًوبیین .
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  سا کبهال ثپضین ّؽیش )ّ تخن هشؽ  گْؽت(هْاد غزایی

 سا ثجْؽبًین .

  دسصْست داؽتي ػالئن ؽجیَ آًفلْآًضا ،ثب آة ّ ًوک

 دُبى خْد سا ؽغت ّ ؽْ دُین.

  دس سّص ُبی اّل ثیوبسی تٌفغی،ضوي اعتشاحت دس

 هٌضل اص حضْس دس اهبکي پش تشدد پشُیض کٌین.

  اص ّعبیل هؾتشک هبًٌذ للیبى کَ عِن ثبالیی دس

اًْاع ّیشّط ُب داسد ثَ ُیچ ّجَ اعتفبدٍ اًتمبل 

 ًکٌین.

کرًنا (درصٌرت ابتال بو بیواریيای تنفسی 

 اقداهاتی انجام دىین؟  چو)ًیرًش،آنفلٌآنسا ً...

 

  اصحضْس دسهحل کبس، هذسعَ ّهشاکض تجوغ خْدداسی

 ًوبییذ.

  ٍتب حذ اهکبى اص ّعبیل حول ًّمل ػوْهی اعتفبد

 ًکٌیذ.

  افشاد خبًْادٍ اعتشاحت کٌیذ.دساتبلی جذا اصدیگش 

  ٌُگبم عشفَ ّ ػغغَ ثب دعتوبل یب گْدی آسًج جلْی

 دُبى ّ ثیٌی خْد سا ثگیشیذ.

  َدعت ُبی خْد سا ثَ عْس هشتت ثَ خصْؿ ثؼذاصعشف

 ثبًیَ ثب آة ّصبثْى ثؾْییذ. ٢2ّػغغَ ثَ هذت 

  اصدعت دادى ّسّثْعی ثب دیگشاى جذا خْدداسی

 ًوبییذ.
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 یٌی خْدساثپْؽبًیذ .ثب یک هبعک دُبى ّث 

 عبػت یکجبس تؼْیض ًوبییذ . ٢هبعک خْدسا حذالل ُش 

  دعتوبل ّهبعک اعتفبدٍ ؽذٍ سا دسعغل صثبلَ دسة

 داسثیٌذاصیذ.

  اصدعت صدى ثَ چؾن ُب ، ثیٌی ّدُبى خْدداسی

 ًوبییذ.

  اص لْاصم ؽخصی هبًٌذ ظشّف ، حْلَ ّهالفَ ثَ صْست

 هؾتشک اعتفبدٍ ًکٌیذ.

 تلفي،دعتگیشٍ (کَ اغلت لوظ هی کٌیذاؽیبء ّعغْحی سا

 ضذػفًْیٌوبییذ. )دس ّ...

  ثشای جلْگیشی اص خؾک ؽذى هخبط ثیٌی ّدُبى، هصشف

 هبیؼبت سا افضایؾذُیذ.

  دعتْسات پضؽک ّ تْصیَ ُبی ثِذاؽتی سا ثغْسکبهل

 اجشا ًوبییذ.

 

 

تْصیَ ُبی پیؾٌِبدی ثشای هبدساى ثبسداسدس همبثلَ ثب 

 کشًّبّیشّط ساٌُوبی هبدساى ثبسداس 

 راىنوای هادراى باردار 

هکشس دعت ُب، پشُیض اص سّثْعی ّ دعت دادى ّ ؽغتؾْی 

خْدداسی اص حضْس دس خبسج خبًَ ّ توبط ُبی غیش ضشّسی 

  ثبیذ تْعظ صًبى ثبسداس هْسد تْجَ ثیؾتشی لشاس گیشد.

احتوبل عشایت ّیشّط کشًّب دس صًبى ثبسداس دس صهبى 

حضْسدس جبهؼَ ّ استجبط ثب افشاد دیگش ثیؾتش اص صًبى 

  غیشثبسداس اعت.

اص صهبًی کَ ایي ّیشّط ّاسد ثذى هیؾْد تب ظبُش ؽذى 

سّص اعت ّ ػالین ایي ّیشّط ًیض تب یک هبٍ  14ػالین آى 
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دسصذ  80ّجْد داسد ّ احتوبل ایٌکَ فشد هجتال خْة ؽْد 

اعت اهب دسصًبى ثبسداس ثب تْجَ ثَ پبییي ثْدى همبّهت 

ثذًی اهکبى ثِجْدی کوتش اص افشاد ػبدی اعت پظ ثبیذ 

 دلت ثیؾتشی اًجبم گشدد.تْصیَ ُبی پیؾگیشی ثب 

اداهَ هشالجت ُبی هؼوْلی ثبسداسی ّ پظ اص صایوبى  •

ثیوبسی ُبی حبد تٌفغی ثشای عالهت هبدسّ دس صهبى ؽیْع 

 ًْصاد ثب سػبیت اصْل ثِذاؽتی اُویت داسد. 

پظ الصم اعت ُوَ هبدساى ًؾبًَ ُبی خغشدس ثبسداسی  •

سّص پظ اص صایوبى سا ثذاًٌذ تب دس صْست ًیبص،  42تب 

ثب هؾبّسٍ تلفٌی یب هشاجؼَ ثَ ّاحذ هشالجت هبهبیی، 

کشدٍ ّ خبًْادٍ  خذهبت ضشّسی سا  ثَ ٌُگبم دسیبفت

ثشای حضْس ثَ هْلغ هبدسثبسداس دس هشاکض ثِذاؽتی 

دسهبًی ّ دسیبفت خذهبت هشتجظ ثب ثبسداسی ّ صایوبى، 

 تأخیش دس تصوین گیشی ًذاؽتَ ثبؽٌذ.  

 

 

 

 

 

 راىنوای هادراى باردار 

دس صهبى ؽیْع ثیوبسیِبی حبد تٌفغی اگش ثشای کبُؼ  •

هْاجَِ ثب جوؼیت ػوْهی هبیل ثَ خشّج اص هٌضل ًیغتیذ  

ّ ثشای هشالجت ُبی هؼوْلی ثَ هغت یب ّاحذ ُبی هبهبیی 

ًوی سّیذ، الصم اعت ثَ حشکبت جٌیي، ػالین تٌفغی ّ تت  

 دلت کٌیذ . 

 شافی صًبى ثبسداس ٌُگبم اًجبم تصْیشثشداسی ّعًْْگ

اعتفبدٍ کشدٍ ّ پضؽکبى هشثْط ًیض ثشای  ثبیذ اص هبعک 

  اًجبم ایي آصهبیؾبت ثبیذ حتوب اص هبعک اعتفبدٍ کٌٌذ.
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 چگٌنو هاسک بسنین؟ 

  

لجل اص هبعک صدى دعت ُبي خْد سا ثب آة ّ صبثْى  •

 . هبیغ یب هبیغ ؽغت ّؽْ ثش پبیَ الکل ثؾْییذ

 هبعک ثپْؽبًیذ ثَ عْس کبهل دُبى ّثیٌی خْد سا ثب •

ّ هغوئي ثبؽذکَ فضبیی ثیي صْست ّ هبعک ّجْد ًذاؽتَ .

 . ثبؽذ

  .دس صهبًی کَ هبعک داسیذ اصال ثَ آى دعت ًضًیذ •

دس صْستی کَ هبعک هشعْة یب آلْدٍ ؽْد آى سا  •

 . تؼْیض کٌیذ

دس ٌُگبم ثشداؽتي هبعک ،آًشاثب گشفتي ثٌذُبیؼ اص  •

 پؾت خبسج کشدٍ ّ دس 

عغل صثبلَ دسداس گزاؽتَ ّدعتِب سا ثب آة ّ صبثْى 

 هبیغ یب هحلْل ؽغتؾْ ثش پبیَ الکل ثؾْییذ. 
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