
 

 

 عالئم بیماری کرونا

 ترین عالئم بیماری کرونا هستند.ی زیر رایجسه نشانه

 تب 

 خستگی 

 سرفه خشک 

های زیر هم در برخی افراد ممکن است عالئم کرونا شامل نشانه

 باشد.

 درد 

 گرفتگی بینی 

 آبریزش بینی 

 گلودرد 

 اسهال 

روز پس از آلوده شدن فرد  ۶تا  ۵عالئم کرونا به طور میانگین 

 ۴۱کند، اما ممکن است بروز عالئم اولیه تا به ویروس بروز می

 روز هم طول بکشد.

 های پیشگیری از ابتال به ویروس کروناراه

اند و افراد تا کنون هزاران نفر به این ویروس آلوده شده

اند. در این بین تعدادی از زیادی جان خود را از دست داده

اند. بیشترین میزان افراد آلوده به این ویروس هم درمان شده

فراگیری ویروس در کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، اسپانیا 

بیماری شناخت 

کرونا و راههای 

 مقابله با آن



زیادی هم در کشورهای و چین مشاهده شده اما موارد بسیار 

 دیگر از جمله ایران دیده شده است.

با شناخت عالئم کرونا و رعایت نکات بهداشتی ارائه شده از 

پردازیم، ها میسوی سازمان بهداشت جهانی که در این مطلب به آن

 از سالمت خود و دیگران محافظت کنید.

 دستان خود را به طور مرتب بشویید

دستان خود را با آب و صابون یا محلول به طور منظم و با دقت 

 ضدعفونی کننده حاوی الکل تمیز کنید.

ها با آب و صابون یا محلول ضدعفونی کننده حاوی شستن دست

های شما منتقل شده هایی را که ممکن است به دستالکل، ویروس

 برد.باشند، از بین می

 فاصله استاندارد با دیگران را رعایت کنید

کنند، حداقل به ویژه کسانی که سرفه یا عطسه میبا دیگران و 

 متر فاصله داشته باشید.یک متر و هشتاد سانتی

هنگام سرفه و عطسه قطرات ریزی از بینی و دهان افراد به 

ها خیلی نزدیک باشید و شود. اگر شما به آنبیرون پرتاب می

فرد دیگر مبتال به ویروس باشد، این ذرات ریز که حاوی ویروس 

COVID-19 شوند.تان وارد میهستند از طریق تنفس به بدن 

 ها، بینی و دهان خودداری کنیدها با چشماز تماس دست

 ها با چشم، بینی و دهان بپرهیزید.از تماس دست



ها با سطوح مختلفی در تماس هستند و ممکن است ویروس را دست

حتی ها به ویروس آلوده شدند، به راجذب کنند. زمانی که دست

ها، بینی و دهان انتقال دهند و از توانند ویروس را به چشممی

 این طریق ویروس وارد بدن شما شده و شما را بیمار کند.

 بهداشت تنفسی را تمرین کنید

تان بهداشت تنفسی را رعایت مطمئن شوید که شما و اطرافیان

کنند. بهداشت تنفسی به معنی پوشاندن دهان و بینی با داخل می

رنج یا دستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه و دور انداختن آ

 دستمال به سرعت است.

قطرات ریزی که با عطسه و صرفه از دهان و بینی ما خارج 

دهند. با رعایت نکات بهداشتی شوند، ویروس را گسترش میمی

هایی مانند توانید از اطرافیان خود در برابر ویروستنفسی، می

 محافظت کنید. COVID-19نزا و کرونای جدید سرماخوردگی، آنفوال

 اگر عالئم کرونا را دارید با مراجع مربوطه تماس بگیرید

کنید در خانه بمانید. اگر عالئمی در صورتی که احساس ناخوشی می

مانند سرفه و تنگی نفس را در خود احساس کردید به پزشک 

ی هامراجعه کنید، مراجع مربوط را مطلع کنید و از توصیه

 متخصصین سالمت مربوطه پیروی کنید.

متخصصین ملی و محلی شما به روزترین اطالعات در مورد شرایط 

کند که ها کمک میمنطقه شما را دارند. اطالع دادن به کمک رسان

شما را فورا به مراکز درمانی مناسب ارسال کنند. این کار هم 

های تبرای خودتان بهتر است و هم از انتشار ویروس و عفون

 اید.دیگر جلوگیری کرده



های مراکز برای پیشگیری ازابتال به ویروس کرونا از توصیه

 بهداشت پیروی کنید

 COVID-19در مورد جدیدترین اطالعات و اقدامات در مورد ویروس 

های مراکز بهداشت یا محل کار خود را در مطلع باشید و توصیه

 COVID-19ر ویروس مورد اینکه چطور از خود و دیگران در براب

 محافظت کنید، جدی بگیرید.

مراکز بهداشت هر منطقه به روزترین اخبار در مورد انتشار 

توانند بهترین منبع در منطقه را دارند و می COVID-19ویروس 

 برای راهنمایی مردم آن منطقه جهت محافظت از خودشان باشند.

 روش صحیح استفاده از ماسک تنفسی را بیاموزید

چه بسیار خوشحال کننده است که خیلی از افراد تالش دارند اگر 

با پوشیدن ماسک تنفسی نقش خود را در کاهش انتقال ویروس 

کرونا ایفا کنند، اما خبر بد این است که بسیاری از مردم 

 دانند.روش صحیح پوشیدن ماسک تنفسی را نمی

م ترین اشتباهات افراد این است که با ماسک مدایکی از بزرگ

کشند یا به طور کامل روند، آن را تا زیر بینی پایین میور می

 دهند.دارند و زیر چانه قرار میاز روی صورت برمی

به هیچ وجه نباید زمانی که بیرون از خانه هستید ماسک خود 

را باال و پایین بکشید یا آن را از روی بینی و دهان بردارید 

توانید روش صحیح استفاده و دوباره سر جایش بگذارید. اگر نمی

 از ماسک را رعایت کنید، بهتر است آن را کنار بگذارید.
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