ھﻣﮫ ﻣﺎ در ﻣﻌرض اﭘﯾدﻣﯽ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ھﺳﺗﯾم

ﻟطﻔﺎ ً اطﻼﻋﺎت زﯾر را ﺑﺎ اﻗوام و دوﺳﺗﺎن ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد و اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺗوﺿﯾﺢ داده
وﻧﯾز آﻧﮭﺎ را در اﺳرع وﻗت در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد.
اﯾن اﻣرﻣﮭم اﺳت زﯾرا ھﻧوز ھﯾﭻ ﻣﺻوﻧﯾﺗﯽ ،داروﯾﯽ وﯾﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑر ﻋﻠﯾﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ
وﺟود ﻧدارد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﮐﻧوﻧﯽ اﺑﺗﻼ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﮭروﻧدان اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ را ﺟدی ﻧﮕﯾرﻧد  ,آﻣﺎر
ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ده ﻣﯾﻠﯾون ﺑﯾﻣﺎر و ﺻد ھزار ﻣرگ ﻣﯽ رﺳد.
ﻋﻼﺋم اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد:
ﯾﮏ ﺗﺎ دو ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓرد ﻧﺎﻗل وﯾروس  ،ﻋﻼﺋم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،
ﺳراﯾت ﺑﮫ اﯾن وﯾروس از ﭼﻧد روز ﻗﺑل ﺑوده اﺳت.
ﻋﻼﺋم ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ اﺳت :ﺗب  ،ﺳرﻓﮫ  ،ﮔﻠو درد  ،ﺑﮫ ﻧدرت آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ  .ﻣﻌﻣوﻻ
ﺷﺧص ﺑوی ﺑد ﻣﯾدھد وھﻣراه ﺑﺎ اﺳﮭﺎل اﺳت.
ﺳﮫ روﻧد ﻣﺧﺗﻠف در دوره ﺑﯾﻣﺎری وﺟود دارد:
 .1ﮐودﮐﺎن ﺟواﻧﺎن ﺳﺎﻟم ﻏﺎﻟﺑﺎ ً اﯾن وﯾروس را از ﺳر ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ٪20از ﮐل
اﻓراد آﻟوده را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود.
 .2ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺳﺎﻟم ﺗﺎ ﺳن  60ﺳﺎل ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾﻣﺎری را ﺑﺎﻋﻼﺋم ﺳﺎده طﯽ  2ھﻔﺗﮫ ﺑدون ﻣﺷﮑل
ﺳﭘری ﻣﯾﮑﻧﻧد.
 ٪20 .3از ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺎﻻﺗر از  60ﺳﺎل ﺑوده و ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن دارﻧد .آﻧﮭﺎ اﻏﻠب ﺑﮫ ﺷدت ﺑﯾﻣﺎر
ﻣﯽ ﺷوﻧد .از ھرﭘﻧﺞ ﺑﯾﻣﺎر ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻔوﻧت رﯾوی ﺑﺎﯾد از دﺳﺗﮕﺎه ﮐﻣﮏ ﺗﻧﻔﺳﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﺧطر ﻣرگ زﯾﺎد اﺳت .در ﺑدﺗرﯾن ﺣﺎﻟت  ،ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﺑﺗﻼ ﺧواھد ﺷد.
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾم:
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻧوز ھﯾﭻ ﻣﺻوﻧﯾﺗﯽ  ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ داروﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮐروﻧﺎ وﺟود ﻧدارد  ،اﻗداﻣﺎﺗﯽ
دﯾﮕر ﺣﺎﺋزاھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد!
ﻟطﻔﺎ اﯾن ﭼﮭﺎر ﻗﺎﻧون را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد:
 .1در ﺻورت اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
 .2ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
 .3ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل دﺳﺗﮭﺎ را زﯾﺎد ﺑﺷورﯾد .ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ و ﯾﺎ
ﻋطﺳﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ دﺳت ﺧود را روی دھﺎن ﻧﮕﮫ دارﯾد از آرﻧﺞ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .4از اﻓراد ﻣﺳن و ﺑﯾﻣﺎران ﺑطور ﺧﺎص ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد!
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣﺗوای ﻣﺗن ﺑﺎ دﮐﺗر ﮔوﻧﺗر وﻟر ﻣﺗﺧﺻص ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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