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 COVID-19) و SARS-COV-2نکاتی در مورد ویروس کورونای جدید (

 ویروس کورونای جدید تا چھ اندازه خطرناک است؟
 تواند منجر بھ سرفھ، آبریزش بینی، گلو درد و تب، ھمچنین گاھی اوقات اسھال گردد.ابتال بھ ویروس کورونای جدید می 
 د بروز کنند.روز بع 14پس از سرایت، عالئم ممکن است تا  
ابتال بھ این ویروس ممکن است در برخی از افراد روند شدیدتری داشتھ  این عفونت برای اغلب افراد، از جملھ کودکان، کشنده نیست. 

و منجر بھ مشکالت تنفسی و ذات الریھ شود. تاکنون، مرگ و میر بھ طور عمده در بیماران مسن و یا بیمارانی کھ از قبل دارای 
ھای کافی برای ارزیابی قطعی در مورد شدت این بیماری تنفسی جدید  در اند، رخ داده است. ھنوز دادهای مزمن بودهینھبیماری زم

 دسترس نیست.
 باشد.در حال حاضر ھیچ واکسنی برای حفاظت در برابر ویروس کورونای جدید موجود نمی 

 شود؟ویروس کورونای جدید چگونھ منتقل می
ای است. این ممکن است از طریق مخاط قطره سرایتد از انسان بھ انسان قابل انتقال است. راه اصلی انتقال، ویروس کورونای جدی

 ھا قرار گیرند، اتفاق بیافتد.ھا کھ در تماس با دھان، مخاط بینی و چشمھای تنفسی و یا بصورت غیر مستقیم توسط دستراه
 کرد؟ توان از انتقال ویروس کورونا جلوگیریچگونھ می

 بھ طور کلی باید بھ این موارد توجھ شود ...
 -ھنگام سرفھ و عطسھ حداکثر فاصلھ ممکن را رعایت نموده  

 ترجیحا بھ سمت دور از افراد بچرخید. 
در آرنج خود یا یک دستمال کاغذی عطسھ کرده و دستمال را دور 

 بیاندازید.
خودداری ھنگام سالم و احوالپرسی با دیگران از ھرگونھ تماس  

ثانیھ با آب و  20کنید و دستان خود را مرتب و بھ مدت حداقل 
 صابون بشویید.

 ھا در این موارد مھم است ...رعایت بھداشت دست
ھنگام ورود بھ یک مرکز مانند مرکز نگھداری کودکان یا  

 مدرسھ،
 ھای ورزشی،پس از وقت استراحت و فعالیت 
 بعد از گرفتن بینی، عطسھ یا سرفھ، 
 سازی یا قبل از صرف غذا واز آماده قبل 
 پس از رفتن بھ توالت. 

ھای خود را از صورت دور نگھ دست 
ھا و بینی  دارید، از لمس کردن دھان، چشم

 خودداری کنید.

کھ با را اشیایی مانند فنجان یا بطری  
اید، با دیگران بھ دھان خود لمس کرده

 اشتراک نگذارید.

اشیایی مانند ظروف، دستمال یا ابزار  
مانند خودکار را با دیگران بھ  یکار

 اشتراک نگذارید.
 در صورت بروز عالئم بیماری چھ کنیم؟

ھای بیماری در عفونت با ویروس کورونای جدید شامل سرفھ، آبریزش بینی، گلو درد و تب ھستند. بعضی از مبتالیان عالوه اولین نشانھ
اند کھ در آن موارد بیماری با ویروس کورونای جدید وجود داشتھ ای اقامت داشتھشوند. اگر بین افرادی کھ در منطقھھال میبر این دچار اس

ھای غیر ضروری با اشخاص دیگر خودداری نموده و تا حد امکان در روز عالئم فوق ظاھر شود، باید این افراد از تماس 14است، طی 
د قبل از مراجعھ بھ مطب پزشک خانوادگی با او تماس تلفنی برقرار نموده و درباره اقدامات بعدی مشورت نمایند. منزل بمانند. مبتالیان بای

. اداره بھداشت مربوطھ را کنندبھ اداره بھداشت مربوطھ مراجعھ اشخاص با فردی کھ این بیماری را دارد، باید داشتن درصورت تماس 
 پیدا نمود. /https://tools.rki.de/PLZTool) تحت آدرس RKIرت کخ (توان در بانک اطالعاتی موسسھ روبمی

و  www.infektionsschutz.deتوانید در آدرس اطالعات بیشتر در این مورد را می
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html ھای بیابید. از رسانھBZgA ،

ھای مختلف موجود و از طریق لینک نکتھ بھداشتی کھ بھ زبان 10" یا Hygienetipps 10مانند پالکارد "
2.html-cov-sars-https://www.infektionsschutz.de/coronavirus .قابل دانلود است، استفاده نمایید 


