
توانند هم       ها هستند که می     کوروناویروس ها گروهی از ویروس    

در انسان و ه  در برخی حیوانات باعث بیماری شوند. در انسان،       

بعضی از کوروناویروس ها، فقط بمیممماری خمممیمد ممانمنمد                   

هما ممانمنمد          کنند؛ اما بمرخمی از  ن          سرماخوردگی ایجاد می  

های گذشته    کوروناویروس سارس و کوروناویروس مِرس در سال      

الریه( ایمجماد        اند مواردی از بیماری شدید تنمسی )ذات         توانسته

کرده و در گروهی از بیماران منجر به مرگ شوند. کوروناویروس            

شده اسم      جدید که اخیرًا در کشور چین )شهر ووهان( گزارش          

 باعث عمون  شدید تنمسی در برخی مبتالیان شده اس .

 عالئم کوروناویروس جدید چیست؟

 

فس  عالئ  عمده این بیماری شامل   تب، سرفه، گلودرد و تنگی ن

اس  که در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنمسی خمممیمد               

یابد، اما در گروهی از مبتالیان ممممکمن            شبهِ  نملوانزا تظاهر می   

شده و باعث بستری      دار تبدیل   اس  به بیماری شدید تنمسیِ تب     

شدن بیمار شود. در موارد اندکی نیز مرگ در اثر این بمیممماری       

 شده اس .  گزارش

 

  

 راه انتقال کوروناویروس جدید چیست؟ 

های انتقال کوروناویمروس جمدیمد          بر اساس اطالعات فعلی، راه    

همانند سایر کوروناویروس ها و ویروس  نملوانزاس ؛ یعمنمی از            

تماس دس   لوده به ترشحات تنمسی با چش ، بینی و دهان، از         

راه قطرات تنمسی )عطسه، سرفه و صحب  کردن چمهمره بمه                

بمرای فمرد       ما سک چهره به مدت طوالنی(؛ بنابراین استماده از         

های ممهم  شمیمشم میمری             ها راه   بیمار و شستشوی مکرر دس     

 شوند.   محسوب می

 

 

 

 ؟یا ایز نییارو م نز میوانی نین دارد؟

دانی  این اس  کمه کمورونماویمروس هما در                نچه تاکنون می   

ها( دارای ممزمزن          وحش ) مثاًل در برخی از انواع خماش          حیات

هستند و ویروس از طریق یک حیوان واسط به انسان منمتمقمل              

رسد در مورد کوروناویمروِس سمارس، ایمن             شود. به نظر می      می

حیوان واسط، گربۀ چینی و در مورد ِمرس، حیموان ممظمنمون               

انتقال به انسان نیمز      زا قابلی      واسط، شتر اس . ویروس بیماری     

دانی  کمه     هرچند می   9102دارد. در مورد کوروناویروس جدید       

شود، اما همنموز حمیموان           بیماری از حیوان به انسان منتقل می      

درستی شناسایی نشده و تحقیقات جهانی شمیمراممون            مززن، به 

  .این موضوع در حال انجام اس 

هاو پیشگیرو از انتال  توصیه

نه کوروناویروس جدید 
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در صورت انتال نه نییارو 

تنفسی )تب، سرفه و یا 

 تنفس مشکل(، چه کنیم؟

 

      که اخیراً مسافرتی به       مراجعه فوری به شزشک )درصورتی

اید، حتماً ذکر     ویژه کشور چین داشته      خارج از کشور به    
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              شوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسم

 باالی  ستین

 

 

 

 

  شده در یک کیسه نایلونی و        های مصرف   انداختن دستمال

 گره زدن درِ  ن
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