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اطﻼعات مربوط به اپيدمی ويروس کرونا
بيماری کرونا ويروس کوويد  (COVID-19) ١٩يک بيماری واگيری است که از راه مجاری ﺗنﻔسی دهان و بينی به ديگران
سرايت ميکند .اين بيماری هنگامی منﺗشر ميشود که در هنگام بازدم ﺗنﻔسی قطره های کوچک نامرئی به افراد نزديک منﺗقل
ميشوند .اين بيماری هنگام فرياد زدن ،آواز خواندن ،سرفه کردن و عطسه زدن ميﺗواند به اطراف دورﺗر پخش شود.
اين بيماری ﺣﺗی قبل از شروع عﻼئم ،يعنی وقﺗيکه هنوز فرد مبﺗﻼ نميداند که بيمار است به ديگران سرايت ميکند.
اين بيماری ميﺗواند بسيار خﻔيف باشد و فقط عﻼئمی از قبيل آبريزش بينی ،گلو درد ،ﺗغيير در ﺣس بويايی و چشايی ،خسﺗگی
و سرفه را داشﺗه باشد.
اين بيماری بهرﺣال ميﺗواند برای افراد سالخورده و کسانی که بدليل شرايط بد سﻼمﺗی در معرض ريسک هسﺗند بصورت
شديدی بروز کند .بيماری که بدون عﻼئم باشد يا عﻼئم خﻔيف اين بيماری را داشﺗه باشد نيز ميﺗواند اين ويروس را به افراد
سالخورده يا افراد در معرض ريسک سرايت دهد و باعث بيماری جدی آنها شود.
اين بيماری به خودی خود بهبود می يابد .در صورﺗيکه عﻼئم اين بيماری شديد باشند ملزم ميباشد که بيمار در بيمارسﺗان
بسﺗری گردد ﺗا وقﺗی که بهبود يابد.
بيماری ﺗقصير کسی نيست .کسی که بيمار است بايد در ضمن اينکه خودش بهبود می يابد همچنين مانﻊ بيمار شدن ديگران نيز
شود.
از آنجايی که بيمار خودش بﻼفاصله مطلﻊ نيست از اينکه او ميﺗواند ناقل سرايت اين بيماری به ديگران باشد ،بنابراين به
افرادی که با بيمار ﺗماس داشﺗه اند ﺗوصيه ميگردد که در قرنطينه بمانند ،زيرا در آنها نيز ممکن است اين بيماری در ﺣال
رشد باشد .فرد بيمار بايد از ديگران جدا باشد.

قرنطينه چيست؟
قرنطينه به معنای پرهيز کردن از مﻼقات با افراد ديگر است .هدف آن جلوگيری از بيمار شدن ديگران است ،زيرا بيماری
ميﺗواند بصورن ناآگاهانه گسﺗرش يابد و پخش شود .فردی که با بيمار ﺗماس داشﺗه است و خود او ممکن است بيمار شود ،بايد
در قرنطينه قرار گيرد.
سازمان دولﺗی ﺗامين بيمه عمومی کﻼ ) (Kelaﺣقوق کاری فردی که در قرنطينه بوده است را جبران ميکند.

مدت زمانی قرنطينه چند روز است؟
طول مدت زمانی قرنطينه وابسﺗه به نﺣوه برخورد بيماری با بيمار از  ١٠روز ﺗا  ٢١روز می باشد .هدف از قرنطينه
جلوگيری از بيمار شدن ديگران در فاصله زمانی است که فرد نميداند که آيا بيمار است يا اينکه بيمار نيست.

آيا کسانی که در قرنطينه هسﺗند ﺗست ميشوند؟
کسانی که در قرنطينه هسﺗند در صورت عدم داشﺗن عﻼئم بيماری آزمايش ﺗست نميشوند .قبل از اينکه عﻼئم بيماری شروع
شوند اين ﺗست بخوبی اين بيماری را ﺗشخيص نميدهد.

ايزوله کردن و جداسازی به چه معناست؟
وقيﺗيکه فردی به اين بيماری دچار ميشود از ديگران جدا و ايزوله ميشود ،بدليل اينکه ديگر افراد بيمار نشوند .ايزوله کردن
مشابه قرنطينه کردن است اما طول مدت آن به عﻼئم بيماری بسﺗگی دارد.

چگونه ميﺗوان کمک کنيد و از پخش شدن شيوع بيماری جلوگيری نماييد؟
چنانچه شما عﻼئمی از قبيل آبريزش بينی ،سرفه ،گلودرد ،ﺗغيير در ﺣس بويايی و چشايی ،ﺗب و خسﺗگی غير منﺗظره را
داريد ،لطﻔا ديگران را مﻼقات نکنيد و به مدرسه يا مﺣل کاری ﺗان نرويد ،اما آزمايش ﺗست کرونا را انجام دهيد.

اگر نﺗيجه ﺗست کرونای شما منﻔی باشد ،اما بعدا دوباره بيمار شويد و عﻼئم اين بيماری در شما ظاهر شود ،شما مجددا بايد در
ﺗست ويروس کرونا شرکت کنيد .ﺗست کرونا فقط نﺗيجه بيماری ﺗان را در زمان ﺗست شدن ميدهد که آيا شما در زمان ﺗست
شدن بيمار هسﺗيد يا خير.
ماسکی که بينی و دهان شما را می پوشاند ،شيوع و انﺗشار بيماری را کاهش می دهد .هميشه در مکانهای عمومی ،شلوغ و
پرجمعيت از ماسک اسﺗﻔاده کنيد .به عنوان مثال از ماسک در اﺗوبوس ،ﺗاکسی و فروشگاه اسﺗﻔاده نماييد.
در مکانهای عمومی فاصله ايمنی دو مﺗری از افراد ديگر را ﺣﻔظ کنيد.
وقﺗيکه سرفه ميکنيد يا عطسه ميزنيد با اسﺗﻔاده از دسﺗمال منطقه دهان و بينی خود را با آن بپوشانيد يا اينکه بر روی خم آرنج
دسﺗﺗان سرفه يا عطسه کنيد ،اما به هيچوجه بر روی دسﺗﺗان سرفه يا عطسه نکنيد.
اگر شما در پروسه قرنطينه يا ايزوله هسﺗيد ،دسﺗورالعملها را رعايت کنيد .ديگران را مﻼقات نکنيد .به مﺣل کاری يا مدرسه
نرويد.
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