اﭘﯾدﻣﯽ ﮐوراو وﯾروس ھﻣﮫ ﻣﺎ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت
ﻟطﻔﺎ ً اطﻼﻋﺎت زﯾر را ﺑﺎ اﻗوام و دوﺳﺗﺎن ﺧود ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد  ،در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد  ،آﻧﮭﺎ را در اﺳرع وﻗت در
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد .اﯾن ﻣﮭم اﺳت زﯾرا ھﻧوز اﯾﻣﻧﯽ  ،داروﯾﯽ  ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺑراﺑر وﯾروس
.ھﺎی ﮐروﻧﺎ وﺟود ﻧدارد
اﮔر اﻋداد را ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد  ،اﮔر ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﺎدرﺳت رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  10ﻣﯾﻠﯾون ﺑﯾﻣﺎر و ﺑﯾش از
!ﮐﺷﺗﮫ را ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾم 100000
:ﻋﻼﺋم ﻋﻔوﻧت ﺑﺎ وﯾروس ﺗﺎج ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
.ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺣﺎﻣل وﯾروس  ،اﯾن ﺑﯾﻣﺎری از طرﯾﻖ ﻋﻼﺋم ﻗﺎﺑل روﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ روزھﺎی ﻗﺑل ﻣﺳری ھﺳﺗﯾد 1-2
.ﻋﻼﺋم آن ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ اﺳت :ﺗب  ،ﺳرﻓﮫ  ،ﮔﻠو درد  ،ﺑﻧدرت ﺑﯾﻧﯽ آﺑرﯾزش .ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑوی ﺑدﺗر ﻣﯽ دھﯾد و اﺳﮭﺎل وﺟود دارد
:ﺳﮫ دوره ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد
.ﮐودﮐﺎن ﺳﺎﻟم و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻏﺎﻟﺑﺎً از اﯾن وﯾروس ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎً  ٪20از ﮐل اﻓراد آﻟوده اﺳت 1.
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺳﺎﻟم ﺗﺎ ﺳن  60ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻌﻣو ً
ﻻ طﯽ  2ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣوﻟﯽ  ،ﺑدون ﻋﺎرﺿﮫ از طرﯾﻖ ﻋﻔوﻧت 2.
.ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺳن ﺗر از  60ﺳﺎل و ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن دارﻧد .آﻧﮭﺎ اﻏﻠب ﺑﮫ ﺷدت ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھر ﺑﯾﻣﺎر ﭘﻧﺟم 3. 20٪
.ﺑرای ﭘﻧوﻣوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﮭوﯾﮫ ﺷود و ﺧطر ﻣرگ زﯾﺎد اﺳت .در ﺑدﺗرﯾن ﺣﺎﻟت  ،ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد
:ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﺎری در ﻣورد آن اﻧﺟﺎم دھﯾم
!از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺻوﻧﯾت  ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ داروﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﮐروﻧﺎ وﺟود ﻧدارد  ،اﻗداﻣﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ وﯾژه ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد
:ﻟطﻔﺎ اﯾن  4ﻗﺎﻧون را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد
در ﺻورت اﻣﮑﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد 1.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد 2.
ﻗواﻧﯾن ﺑﮭداﺷت و ﻧﮕﮭدارﻧده  -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ دﺳت ﺧود را روی دھﺎن ﻧﮕﮫ دارﯾد  ،اﻏﻠب ﺷﺳﺗن دﺳت ھﺎ  ،ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ در آرﻧﺞ 3.
را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد
!از اﻓراد ﻣﺳن و ﺑﯾﻣﺎران ﺑطور ﺧﺎص ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد 4.
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