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 ؟کدامند در حال حاضر کرونا هایواکسن شناخته شده ترینبرخی از  -1

 

 

 کشور سازنده نام واکسن

 انگلستان آسترازنکا –آکسفورد 
 مریکاآ مدرنا

 مریکاآلمان و آ بیون تک                    -فایزر
 روسیه          وی -اسپوتنیک 

 چین سینوواک
 مریکاآ نوواوکس

 آمریکا و بلژیک جانسون اند جانسون              

 

  چقدر است؟ساخت کشور روسیه (  Sputnik Vواکسن گامالیا ) میزان اثربخشی -2
در  "Lancet" معتبر پزشکی در نشریهانسانی این واکسن  3مقدماتی از آزمایشهای فاز  از یک تحلیلبر اساس نتایج منتشر شده 

این  است.گزارش شده درصد  6/12بر روی بیست هزار نفر آزمایش شده و میزان اثر بخشی آن  این واکسن،  2222فوریه  2

 ه و عارضه جانبی جدی نداشته است.ددر پیشگیری از بستری شدن در بیمارستان و مرگ بر اثر کرونا موثر بو واکسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیا واکسن کرونا ساخت کشور روسیه را تزریق کنیم؟ -3
 شات علمی معتبر منتشر شده، تزریق آن در شرایط کنونی منطقی به نظر می رسد.بنابر گزار
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 تا کنون در کدام کشورها استفاده شده است؟ " Sputnik V"واکسن  -4
 یوی بول –بالروس  –مجارستان –ونزوئال  -الجزایر –آرژانتین  – متحده عربی امارات –روسیه بیست کشور جهان از جمله تا کنون 

 واکسیناسیون خود را با این واکسن آغاز کرده اند. 2222از فوریه  و ... فلسطین -ان صربست

 

 به چه معنی است؟ " اسپوتنیک وی"ص واکسن خصو صد دردر 6/11میزان اثر بخشی  -1

 6/12قط به معنی آن نیست که فو درصد از افرادی که این واکسن را تزریق می کنند، ایمنی موثر ایجاد می شود  6/12یعنی در 

پس از تزریق باقی می ماند بلکه به این  ابتال به بیماری درصد خطر 4/8درصد محافظت در برابر بیماری ایجاد می شود و هنوز 

 و ی مطلوب و مورد انتظار حاصل نشدهسطح ایمناحتمال دارد  ،درصد از افراد دریافت کننده واکسن 4/8در  معنی است که

 کمتر باشد. ،افراد با ضعف ایمنی در اثربخشی آن در سالمندان و

 

 چگونه عمل می کند؟ وی واکسن اسپوتنیک -6

است. واکسن نو  -21COVIDاین واکسن برای ایجاد مصونیت علیه ویروس کرونا 

برای واکسن نوبت اول و  26آدنو ویروس انسانی  )حامل( ترکیب با استفاده از وکتور

ید شده است. ژن تولید گلیکوپروتئین برای واکسن نوبت دوم تول ٥آدنوویروس انسانی 

S  در ژنوم آدنوویروس قرار داده شده است لذا آدنوویروس در سطح خودش این آنتی

سبب اتصال  Sکه باعث تحریک سیستم ایمنی می شود. آنتی ژن  بروز خواهد دادژن را 

 ندواو تولید پادتن، می ت با تحریک سیستم ایمنیشده و  ه سلولهای بدنب ویروسآدنو 

هفته  2بهترین پاسخ ایمنی از حدود  د.ایمحافظت نمدر آینده  کرونا به بیماری الاز ابت

 .بعد از دریافت نوبت دوم واکسن ایجاد می شود

 

 تزریق واکسن وجود دارد؟ آیا امکان ابتال به کرونا در اثر -7

 ت.زایی در بدن نخواهد داش تکثیر و بیماری ، به نحوی تغییر داده شده که قابلیتحاملنوویروس استفاده شده بعنوان آدخیر!  
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 وارضی ممکن است داشته باشد؟عواکسن اسپوتنیک وی چه  -8

روز برطرف  3بوده و در طی حدود  بر اساس مطالعات بالینی انجام شده عوارض واکسن نوبت اول یا دوم عموما خفیف و متوسط

 نی و مفصلی، گلو درد، احتقان و آبریزشالدردهای عضیف ) تب، لرز، نزای خفالمی شوند. شایعترین عارضه ایجاد حالت شبه آنفلو

بینی، ضعف، احساس ناخوشی و سردرد( و یا عوارض موضعی مانند درد و تورم و قرمزی محل تزریق هستند. عوارض فوق عموما 

کنترل تب و یا از آنتی برای  (NSAIDs)خودبخود بهبود می یابند ولی می توان از مسکن های ضد التهابی غیر استروئیدی 

 هیستامین ها برای عوارض موضعی استفاده کرد.

 
عوارض کمتر شایع عبارتند از تهوع، بی اشتهایی و بزرگی غدد لنفی منطقه ای هستند و بندرت گیجی و سنکوپ گزارش شده 

لنفوسیتها، افزایش و کاهش  ، کاهش نوتروفیل ها، افزایشCPKاست. افزایش موقت آنزیم های کبدی، افزایش کراتینین سرم و 

 نیز گزارش شده است. ESRکتها، کاهش هماتوکریت و افزایش الپ

کسی، امکانات دارویی و تجهیزات اولیه احیا و همننین آمادگی البدلیل احتمال بروز واکنش های حساسیتی شدید و آنافی

 خدمات اورژانس پزشکی و انتقال بیماران احتمالی باید پیش بینی شده باشد.

 
 

 می توانند واکسن دریافت کنند؟نچه کسانی  -1

در دوره بارداری و شیردهی، سابقه واکنش های حساسیتی شدید و وجود هر گونه بیماری حاد با یا بدون تب )این افراد حدود 

افرادیکه به  وه بر اینالسال مجوز مصرف ندارد. ع 28د زیر هفته بعد و بهبودی می توانند مراجعه نمایند(. واکسن برای افرا 2

کسی یا واکنش حساسیتی منتشر شدید، تشنج، تب الدنبال تزریق نوبت اول این واکسن دچار هر نوع عارضه شدید )مانند آنافی

 نواکس تزریق  ررسی اولیه قبل ازافرادیکه در بهمننین  نع مصرف نوبت دوم واکسن را دارنددرجه و غیره( شده اند م 42ی البا

 ندارند. را رند اجازه واکسیناسیون تا رفع بیماری احتمالی زمینه ایدرجه دا 3٣ی التب با

 

 آیا افراد دارای بیماری های مزمن یا مبتالیان به سرطان های بدخیم می توانند واکسن دریافت نماید؟ -11

احش عملکرد ل فبیماری مزمن کبدی، کلیوی، بیماریهای متابولیک )دیابت کنترل نشده و اختابیماران مبتال به توصیه می شود 

تیروئید(، اختاات خونی )مانند هموفیلی یا اختاات انعقادی(، صرع و سایر بیماریهای اعصاب مرکزی و یا سابقه سکته مغزی، 

یان التن( و مببیماریهای عروق کرونر، میوکاردیت، اندوکاردیت و یا پریکاردیت. بیماران مبتا به بیماریهای خودایمنی )اتوایمیو

قبل از تزریق نظر پزشک معالج خود را در مورد انجام یا عدم انجام واکسیناسیون پرسش نمایند و  حتماً بدخیمبه سرطان های 

 .واکسیناسیون نمایند ، اقدام بهمانع بودنالم بالدر صورت اع

 

 ست؟ایک سال گذشته را داشته باشند به چه صورت طی سابقه ابتال به بیماری کرونا در که تزریق واکسن در افرادی  -11

 .نمایند ن دریافتداشته اند می توانند واکس به بیماری کرونا را السابقه ابتذشته یک سال گ طی درافرادیکه 

 

 واکسن اسپوتنیک در چند نوبت تزریق می شود؟ -12

 روز 22روز از همدیگر تجویز می شود. توصیه به رعایت حداقل  22نوبت است که به فاصله  2تعداد نوبت دریافت این واکسن 

است ولی اگر فردی با تاخیر مراجعه نمود، منعی برای تجویز نوبت دوم نیست. تاکید می شود که نوع واکسن برای نوبت اول و 

 توجه شود. به این موضوع دوم با همدیگر متفاوت است و باید حتما
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 نی میالتزریق عضنیم میلی لیتر کشیده و در ناحیه عضله دلتوئید  ADدوز هر نوبت واکسن نیم میلی لیتر است که با سرنگ 

برای افراد راست دست، در ناحیه دلتوئید دست  الًلب فرد گیرنده واکسن انجام شود. مثغاود. بهتر است تزریق در دست غیر ش

منجمد است. برای افتراق  میلی لیتر و در حالت 3دوزی، هر دوز نیم میلی لیتر، جمعا  ٥ واکسن، ویال های. چپ انجام شود

 .هستند ویال هاي نوبت دوم قرمز رنگو نوبت اول آبی رنگ ویال هاي ویال ها، 

 

 

 

 کرونا دچار جهش شده است؟ روسیو ایآ -13

روسها مکرراً دچار جهش می شود و گونه های جهش یافته آن اخیراً در انگلستان، بله این ویروس هم مثل سایر خانواده کرونا وی

قدرت انتشار ویروس موثر بوده اند بر روی میزان سرایت و نه تنها  ن جهش هاآفریقای جنوبی، برزیل و آمریکا مشاهده شده اند که ای

و همننین گروه سنی پایین تر را هم می توانند گرفتار  شده اند نیز و مرگ و میر ناشی از ویروس بلکه سبب افزایش قدرت کشندگی

  کنند.

 

 آیا ویروس کرونا دو نوع خفیف و شدید دارد؟ -14

وخامت حال مبتالیان  شدتولی  در جهان منتشر شده استاخیراً ولی نوع جهش یافته آن نیز  ود داشتهیک نوع ویروس کرونا وج

قاومت ، مانتقال یافته یویروسبار و  با بیمار میزان و مدت تماس ،یا جهش یافته اولیه بستگی به عوامل مختلفی چون نوع ویروس

 و بسیاری نحوه استفاده از آن همننین نوع ماسک استفاده شده و ز ماسک واستفاده یا عدم استفاده ابیماری های زمینه ای، بدن، 

 دارد. عوامل دیگر
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 آیا جهش ویروس موجب بی اثر شدن واکسن کرونا می شود؟ -11

 با توجه به کارایی بسیار باالی واکسن، میزان کاهش احتمالی، بکاهد امامیزان کارایی واکسن از مقداری خیر. اگرچه ممکن است 

 نخواهد بود.  نگران کنندهماالً احت

  

 آیا تزریق واکسن کرونا در مردان، موجب کاهش قدرت باروری می شود؟ -16

اینکه واکسن کرونا منجر به کاهش قدرت باروری در مردان می شود ارایه نشده و و شواهدی مبنی بر تا کنون هیچ مطالعه 

 اساس علمی ندارد.

 

 بتال به این ویروس در حال حاضر چیست؟مهمترین اقدامات در جهت پیشگیری از ا -17

  : با توجه به زمان بر بودن انجام واکسیناسیون عمومی، همننان بایداست اما واکسیناسیون موثرترین اقدام در حال حاضر 

 .را رعایت نمود "مکانهاي شلوغ و بدون تهویه مناسبپرهیز از  و  اجتماعی فاصله رعایت ، ماسک  استفاده از "  

 

را رعایت  متر 2تا  ٥/2 رورت از خانه خارج شویم، در همه شرایط در بیرون از خانه ماسک بزنیم، فاصله اجتماعیبنابراین : فقط هنگام ض

 کنیم، بهداشت دست ها را با شستشو و ضدعفونی رعایت کنیم و از قرارگیری در فضاهای بسته و بدون تهویه مناسب خودداری کنیم.

 

 استفاده شود؟ دیباو چگونه  یچه ماسک از -18

. بزنند ماسک سه الیه برروی را ماسک پارچه ای هک صورتاین به  .استفاده نمایند  ماسکدو  ازعموم مردم  شود یم هیتوصاخیراً 

رای سیم فلزی بر روی پل دا باید حتما سه الیه و ماسک را به صورت شما فشار دهدسه الیه باید لبه های ماسک  پارچه ایماسک 

  .فیکس شود کامالً به صورت ن آو توسط  دبینی باش
 

 

 د که نیاز به ماسک دوم ندارد.استفاده کنن N1٥ یها ماسکالزم است از ، درمان و افراد در معرض خطر باال کادر برای مننینه
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فاده شود است درینه دار که به اشتباه فیلتردار نامیده شده اند،از ماسک های  نبایدبیمارانی که تست کرونای آنها مثبت شده است 

 توصیه می گردد.ن آبر روی با پوشش ماسک پارچه ای  سه الیهماسک های و 

 

 :در استفاده از ماسک که نباید انجام دادرایج  اتاشتباه            

 

 استفاده کرد N1٥ بر روی ماسکالیه  3نباید از ماسک                             از دو ماسک سه الیه بر روی هم اشتباه استفاده         

                           

 همه گیری چقدر طول خواهد کشید؟ -11

واکسیناسیون عمومی امکان پذیر نیست و  انجام بدونچون کنترل پاندمی  کردنظر اظهار در این خصوص نمیتوان به درستی 

وش خ توان به کنترل پاندمیاز جمعیت عمومی تحت پوشش واکسیناسیون قرار نگیرند نمی  یتا زمانی که درصد قابل توجه

، ه کرونابابتال  پیشگیری از ن راهر خواهد بود، منطقی تریبین بود و از آنجایی که اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی، زمان ب

 ادامه استفاده از ماسک و رعایت مسایل بهداشتی است. 

  

 چیست؟ بیماری کرونا بالینی  یمولین و مهمترین عالا -21

  سرفه وتب  "شروع ناگهانی"     

 یا                       

 درد، گلو  ، عضالنیدرد، درد سرط، خستگی مفر/ضعف عمومی، سرفه، تبن عالئمی چو ازقل سه یا بیشتر اناگهانی حدوع شر

 رىکاهش سطح هوشیال، سهااغ، استفرا/عتهو/شتهاییابی ، تنگی نفس، بینیش بریزآ

 

  .سته اشدارش گزن مبتالیارى از بسیادر که  هستند جمله عالئمیاز چشایی  وحس بویایی دادن ست از د*

 .می باشدرى که عموما نشانگر تشدید بیماد شورض عااز شروع عالیم، روز  8تا  ٥ذشت گاز ست بعد اممکن تنگی نفس   

 

 ؟معموالً سطح اکسیژن خون به چه میزان است 11بیماری کووید  سیردر  -21

 ٢<٣٩% عالئموز براز قبل  /مرحله صفر: بی عالمتSpO 
 

   یی عفونت ابتداحل امرحله یک: مر(Early infection) %٣-٣٩9=٢SpO 

  ٢>٣9% تنفسیز فادو: مرحلهSpO 
 

 لتهابی شدید ز امرحله سه: فا(Hyper inflammation) %٢≥٨٨SpO 
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د حاس یسترم درسندو پنومونی شدید ارد عالئم تا مووز براز قبل و  بی عالمتی، از عالئماز طیفی رت به صو 21ید وکورى بیما

ى مرحله بعدر، وارد ست بیمااممکن ن مازهر و در نیست  که عالئم ثابتد می شون تظاهر می کند. خاطر نشا (ARDS)تنفسی 

 د.شو

 

 دوره کمون بیماری و دورنمای آن به چه صورت است؟ -22

د. می شور شکاآعالئم س، تمااز پس روز  4-٥طی در متوسط ر بطوو می باشد روز  3-24ود حد 21-یدوکورى بیمان کمودوران 

ارد مو %94ود حدو در ند داریا عالئم خفیف تا متوسط ده بی عالمت بورت بصو 21-یدومبتال به کوران بیماارد مو %١9ود حددر 

ى مند بسترزست نیااممکن ه و نی شدابحرر یط بیمااشرارد مو %5در جعه می کنند. امرى مند بسترزنیاو با عالئم شدید ن مبتالیا

 باشند. ه یژى وقبت هاامرو  ICUدر 
 

رى، حل پیشرفته بیماامرو در ست ال ایرى واکنش هاوابه ط عمدتا مربو، ییابتداحل امررى در که عالئم بیما می رسد نظر به

 .داردمه ادابیش و کم رى بیماى نتهااسی تا ویرى وکنش هاوالبته اند. دارعالئم وز بررا در یمنی بیشترین تأثیر ى اپاسخ ها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تماس نزدیک به چه معنی است؟ -23

       ، گرفته باشدار قراو با س تما، در محتمل یا قطعیر عالئم بیماوع شراز بعد روز  24قبل تا روز  2طی ، در یرزط یاشردر که دى فر            

 شامل:

 
 قیقهد 2٥ل قاحداى برو متر  2از فاصله کمتر ه در به چهره چهرس تما 
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 محتمل یا قطعید مستقیم فیزیکی با فرس تما 
 

 دىمناسب حفاظت فرات تجهیزده از ستفاون امحتمل یا قطعی بدر بیمااز قبت امر 

 

 

 اهمیتی دارد؟هنگام بروز عالئم، مراجعه زودرس به پزشک چه  -24

                             انتقال آن در جامعه شود وهمننین توجه بیشتر به عالئم بیماری باعث می شود که هم فرد مبتال کمتر باعث  تشخیص سریعتر         

را افزایش دهد. باید توجه داشت که در شرایط همه گیری یک شانس بهبودی  یدرمان اقدامات حمایتی و ترهشدار و شروع سریع

 ابتال به همان ویروس باشد. ،بایست اولین شک ویروس، می

 

 باید جدی گرفت؟را  11در ارتباط با بیماری کووید چه عالئمی  -21

یت فصلی و سرماخوردگی ساده مانند آبریزش بینی، گلودرد، عطسه، حتی عالئم مشابه حساس هنگام بروز هر نوع عالئم تنفسیدر 

 باشد. 21اولین شک باید کوویدگیری، تا زمان تمام شدن همهسرفه و ... 

 

 اگر تب نداشته باشیم کرونا نداریم؟ -26

بیماری به شکل بدون  ند امکان درگیری با اینه ااست اما همان طور که بارها محققان هشدار داد 21-کووید مهم عالئمتب یکی از 

 .باشندتوانند تب نداشته باشند اما به کروناویروس مبتال وجود دارد، پس افراد می و تب عالمت

 

 عالئم بالینی کرونا در پوست چیست؟ -27

 فردی راگ یعنی است؛ مهم افراد در تب وجود. است های ویروسیبیماری در کهیر مهمترین عالئم کرونا در پوست ضایعاتی شبیه به

نداشته  تب  فرد اگر. مورد بررسی قرارگیرد کرونا باید باشد، داشته پوستی عالئم و باشد تب دارای و کند مراجعه درمانی مراکز به

 نا کمتر است.کرو احتمال ابتال بهباشد اما عالئم پوستی داشته باشد 

 

 :هنددیش می افزرا ا 11-یدوکواز شدید ناشی رى بیماخطر چه بیماری های زمینه ای  -28

o یومیوپاتیردنر , کاوکروق عرى هارى سایی قلب, بیمارقی نظیر ناوعر -شدید قلبیى هارى بیما 

o خیمی هابد 

o ىسایی مزمن کلیورنا 

o COPD 

o 32) چاقی(BMI≥ 

o نمی سیکل سلآ 

o پیوند Solid organ 

o 2یابت تیپ د  
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o سم )متوسط تا شدید(آ 

o سکته مغزی 

o نخو رىپرفشا   

o ردارىبا 

o رسیگا 

o از یمونوساپرسیو )بیش ى اهاداروسایر و ئیدها ورستاتیکورکوف مصرmg/d22 از بیش ن لوونیزدپر

 (نلوونیزدپردل معام میلی گر 622از تجمیعی بیش دوز هفته یا دو 

 

 ؟را در نظر گرفت)فاصله، ماسک و ...( در چه افرادی باید احتیاطات  -21

، می بایست مراودات اجتماعی و حتی پس از آن ر این دورانروزه و قابلیت انتقال ویروس د 24تا  2با توجه به وجود دوره کمون 

ستفاده نظیر ابهداشتی  رعایت پروتکل های همه افرادنسبت به  با توجه به احتمال ناقل بودن افراد بدون عالمت، باید کاهش یافته و

 شود. توصیه.. . پرهیز از حضور در فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب و از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و

 

 چه کسانی به کرونا مبتال نمی شوند؟ -31

در کودکان  یماریب نی. بر خالف تصور عموم، احتمال ابتال به امصون نیست( COVID-21کرونا ) یماریبهیچ فردی از پیش دربرابر 

عمدتاً در افراد مسن  یماریب نیا یعوارض جداین موضوع که است.  ترفیدر کودکان خف یماریوجود دارد اما در اغلب موارد عالئم ب زین

 .رخ دهد، قطعی نیستتواندیم یانهیزم یهایماریافراد با سابقه ب ایو 

 

 شود؟چگونه منتقل می 11-کووید -31

اد فرافعالیت ع نوس و تمات مد، ماسکاع نوده از استفاان امیز، تجمع جمعیت، تهویه محیطان به میزوس یرل ونتقاس و اتما خطر 

ات قطراع نود ایجاابا دن عطسه یا صحبت کر، سطه سرفهوابه د به فرد فرو تنفس ت طریق ترشحاوس از یرل ونتقاا اعموم داردبستگى 

متمرکز می ر یک به بیمادفاصله نزدر تنفسی عموتا ات نیز قطرو سل( وئرد )آبراهوذرات ینکه اسل می باشد. با توجه به وئرو آتنفسی 

می رت مانی صووس زیرل ونتقاارد اکاهش می یابد. بیشتر مو، تهویه مناسبو فاصله فیزیکی  عایتربا وس یرل ونتقال احتما، اشوند

 .شته باشیمار داقر ربیمااز قل ماسک( اپوشش محافظتی )حدون بدو متر  2از فاصله کمتر در که د گیر

تی رصوص، در یط خاالی تحت شرووند می شد یجار انبوالیزده از ستفاایا ارى خاصی نظیر لوله گذت مااقداحین درسل ها بیشتروئرآ 

وس یرل ونتقاامسافت د و شود یجاانیز ممکن د زدن فریان و نداخودن، آواز حین صحبت کردر شته باشد اندد جووکه تهویه مناسبی 

ر بیمااف طردر امتر  2/8از فاصله بیش و در قیقه د 32ت مداى بر است ممکنو  دهد بواضعیت طوالنی تر خووین رى آن در اماندگاو 

کُر ى ههاوگرى مختلف مانند تمرین هاى محیط هادر  (superspreader events)گیر افرى هاادیدروتحلیل و  تجزیه .باقی بماند

ست که ده اکرد پیشنها 21-یدوکووس یرل ونتقاى امینه هازمهمترین ان بعنورا رکی مشتارد مو، علمیى نس هاایا کنفرتلفنخانه ها ، 

 از: تندرعبال نتقااسه عامل مهم ارد، ین مواهمه د. در شوب جتناانها از آباید 

 ناکافىو با تهویه نا مناسب ه سرپوشیدى فضاها  .2

 
 ادفراتجمع و شلوغى   .2
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 یکدنزس تما .3
 

 وح منتقل می شود؟آیا ویروس از طریق سط -32

در عموما روش ین ل از انتقا، است(استیل ، اپالستیکیح سطورى در مختلف )بیشترین ماندگاح بر سطووس یررى وتوجه به ماندگا با

مانند گذشته بر نقش دیگر و امروزه  باشدک ندل آن احتماط اسایر نقادر  می رسد به نظرو می کند ا همیت پیداها ه مایشگاآزیط اشر

ح و عقیده بر این است که سطو توصیه می شود روزانه بصورت معمولی سطوحماری تآکید نشده و گندزدایی در انتقال بی وحموثر سط

 برای ایجاد بیماری در افراد سالم الزمی ویروسبار  از به نظر نمی رسد در شرایط معمولی، معمولی از بار ویروسی باال برخوردار نبوده و

 . د داشته باشنبیماری  نقش عمده ای در انتقال ردار بوده وبرخو

 

 است از طریق هوا منتقل می شود؟ 11-آیا ویروسی که عامل ابتال به کووید -33

تنفسی ات قطراع نود ایجاابا دن عطسه یا صحبت کر، سطه سرفهوابه د به فرد فرو تنفس ت طریق ترشحاوس از یرل ونتقاا عمومابله. 
، متمرکز می شوندر یک به بیمادفاصله نزدر ماً تنفسی عموت انیز قطرو سل( وئر)آ دبراهوذرات ینکه اسل می باشد. با توجه به وئرو آ

د می گیررت مانی صووس زیرل ونتقاارد اکاهش می یابد. بیشتر مو، تهویه مناسبو عایت فاصله فیزیکی ربا وس یرل ونتقال احتماا
ت مااقداحین درسل ها بیشتروئرآشته باشیم. ار داقر ربیمااز قل ماسک( اپوشش محافظتی )حدون بدو متر  2از فاصله کمتر در که 

شته اندد جووتی که تهویه مناسبی رصوص، در یط خاالی تحت شرومی شوند د یجار انبوالیزده از ستفاایا ارى خاصی نظیر لوله گذ
ضعیت وین رى آن در اماندگاوس و یرل ونتقاامسافت د و شود یجاانیز ممکن د زدن فریان و نداخودن، آواز حین صحبت کردر باشد 

بنابراین امکان انتقال  باقی بماندر بیمااف طردر امتر  2/8از فاصله بیش و در قیقه د 32ت مداى ممکن برو  دهد بواطوالنی تر خو
 ن تهویه وجود دارد.وبیماری ار طریق هوا خصوصاً در محیطهای بسته و بد

 

 به دیگران منتقل می شود؟می تواند د فاقد عالئم بیماری، افرااز  کروناآیا  -34

 %42-٥2ود ست حداست که ممکن اعالئم وع شراز قبل یا بی عالمتاد فرل آن از انتقاوس، ایرر ونتشاامینه رگ در زش بزچالبله. 

روز است و از  22و با توجه به اینکه زمان بین ورود ویروس تا شروع عالیم حدود  دگیررت صواد فراین اطریق ل، از نتقاارد امو

متدار نمی شوند بنابراین حتی افراد به ظاهر سالم هم می توانند ویروس را به دیگران همه افراد حامل ویروس الزاماً عالطرفی 

 .ی مشابهی با افراد عالمتدار داشته باشندویروس ربا می توانند منتقل کنند. این فراد ناقل بدون عالمت در بدنشان

 

 مبتال بشویم؟ 11-آیا ممکن است از طریق مدفوع فرد بیمار، به کووید -31

 معمول ه راین ل از انتقال احتماالی وممکن است در مدفوع وجود داشته باشد  ود یابی شوردنیز  عمدفووس در یروست اممکن گرچه ا

انتشار ویروس  و، کم از طریق مدفوع  21-انتقال کووید رسد که احتمالبه نظر میو  دهبوردى موت شاارگز رتعموما بصوو باشد  نمی

در تنفسی تحتانی ه ستگاع و دمدفودر سی ویرر وبا با توجه به اینکه به هرحال .ع این بیماری نیستویژگی اصلی شیواین طریق، از 

از تا هفته ها پس وس یرومدفوعی  Sheddingل حتمااینکه ابا توجه به  و سدرمی د خوار به بیشترین مقد، عالئموع شردوم هفته 

توصیه می ت فتن بشدرلت اتواز ستها پس ى دشستشودى و شت فرابهد عایترتأکید بر اره همو، مه یابداداست انیز ممکن دى بهبو

شسته  غذا خوردنها را مرتبًا بعد از استفاده از توالت و قبل از ، دلیل مضاعفی است تا دستطریقاین وجود خطر انتقال از  و دشو

   اهمیت بیشتری دارد. این مورد برای صنف های خاص مانند آشپزخانه و رستوران ها و شده
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 آیا آنتی بیوتیک ها در جلوگیری یا درمان این بیماری موثر هستند؟ -36

 .ر هستندمؤث ییایباکتر یهاندارند و  فقط در درمان عفونت یروسیو یهایماریاز ابتال به ب یریدر جلوگ یریتأث چیه هاکیوتیبی. آنتریخ

درمان  یپزشک برا زیبا تجوفقط  دیبا هاکیوتیب ینتو آ .است ریتأثین ببر آ کیوتیبیآنت نیدارد، بنابرا یروسیعامل و زین 21-دیکوو یماریب

با توجه به ارد و نده اى سی ثابت شدویروثر ضد اکسى سایکلین و دامایسین ویترد آزمی شون نشا خاطر. استفاده شوند ییایباکتر یهاعفونت

ى عفونت هان همزما ىبتالى از اشک قوان فقدت صودر ،دشو توصیه میآن، یه روبی ف لیل مصردبی به ومیکرى مت هاومقاوز بر لحتماا

 د.شوددارى خواً کیدا آنتجویز از  ،لباکتریا

 

 در جلوگیری یا درمان این بیماری موثر هستند؟ آیا ویتامین ها و مکمل ها -37

جین سینگ ، نجبیلز آ،ین یتامدى، ویتامین م، وسلنیو، ینک، زیتامین سیوهد مکمل ها شامل ن دکه نشاى حاضر مطالعه مستندل حادر 
، تئینوپرد مشخص کمبور لی بطوارد وندد جو، وشته باشندداجدید وس یرونا روبتال به کوى از اپیشگیردر ختصاصی نقشی رت ابصوو ... 

خیل هستند. پس توصیه به دمقابله با هر عفونتی اى یمنی براسیستم دن کران ناتوم در سلنیوو  Aیتامین ، ویتامین سیدى، ویتامین و
ین مکمل ها ازه انداز ابیش ف مصرء سوات ثراقب اباید مراره همود. ها توصیه می شوى یز مغذد ربا کمبواد فردر این مکمل ها تنها ف امصر

 .نداربه مکمل ندز با تغذیه سالم نیااد فراغلب اباشیم. 

 

به معنی وجود انواع مختلف ویروس با شدت بیماری  ،است متفاوتدر افراد مختلف  یماریشدت ب با توجه به اینکه -38

 ؟زایی متفاوت است

ده ویروسی وارد ش بار ،نوع ویروس عادی یا جهش یافته به عوامل متعددی از جمله بستگی در افراد مختلف ایجاد شده یماریشدت بتفاوت 

 د. کن ی بروزمتفاوت باعث می شود بیماری با شدتهایداشته و زمینه ای ، وزن باال و ... به بدن، بیماری 

 

 شود؟ یمنتقل م نیاز مادر به جن روسیو ایآ -31

در نوزادان  21راف جنین وجود دارد ولی تاکنون بیماری یا نقص عضوی به دلیل کوویدطبله شواهدی از انتقال ویروس از مادر به مایع ا

رداری و یا حتی سقط جنین می تواند باعث افزایش خطرات با 21مادران مبتال دیده نشده است البته ابتالی مادر به بیماری شدید کووید 

مانند  یو چناننه عالئم اورندیرا به عمل ب روسیو نیمحافظت از خود در برابر ا یالزم برا یاطیموارد احت یستیباردار با بشود بنابراین مادران

 .به پزشک مراجعه کنند عاًینفس در خود مشاهده کردند، سر یتنگ ایتب، سرفه 

 

 م؟یچه کن رخواریکودک ش یارامادر ددر  بیماری کرونا در صورت وجود عالئم -41

هند، را ادامه د یردهیتوانند ش یم ،یتنفس یها روسیمادر در انتقال و رینقش کمرنگ ش همننین مادر و ریبا ش هیتغذ یایبا توجه به مزا

ماس قبل و بعد ت( ماسک بزنند، دست ها را یردهیبودن به کودک )ازجمله هنگام ش کیکه به هنگام در آغوش گرفتن و نزد نیمشروط بر ا

کرد که  قیوتش ریش دنیرا به دوش یو یستیباشد، با ماریکنند. اگر مادر به شدت ب یو ضدعفون زیآلوده را تم سطوحو  ندیبا کودک بشو

 .دینما تیرعا ستیبا یالذکر را م از عفونت فوق یریجلوگ یهاهمان روش  زیمراحل ن نیا یدر تمام
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 شود؟یداده م صیچگونه تشخت یا سرپایی در موارد بدون عالمکرونا  روسیو -41

س تمادر بی عالمت اد فردر ایابی رحین بیمادر ست که ا RTـPCRمایشگاهی آزین مرحله صرفا با تست رى در ابیما تشخیص -لف ا

ان ندزظیر تجمعی ) نى هان مکادر بی عالمت اد فرى از ایا حین غربالگرو مثبت  RTـPCRبا تست  21-یدومبتال به کواد فرایک با دنز

اد فرى اغربالگرد .شوم نجااست زم انها الآپایش عالمتی ا شوند لذدار ست عالمت امدتی ممکن از بعد اد فراین د. امی گیررت صوو... ( 

ل آن نتقاوس، ایرر ونتشاامینه رگ در زچالش بزو  دمی شوم نجااسترسی به تست ن دمکاط ابه شرص و یط خااشردر بی عالمت فقط 

 د.گیررت صواد فراین اطریق ل، از نتقاارد امو %42-٥2ود ست حداست که ممکن اعالئم وع شراز قبل و یا  متبی عالاد فراز ا
 

 ارد .تشخیصی ند د و ارزشحاضر توصیه نمی شول حادر  IgM) ،: (IgGژى لووتست سر-ب

 

 CRPو  CBCت مایشام آزنجاا اىتى برورضرى، غیر بسترارد مواى بر .ندارندى یگردمایش آزبه ز نیامایش ها : آزسایر  -ج

 دتوصیه نمى شواردو ندد جوو

 .دتوصیه نمى شودارى : تصویر برت مااقدا-د

فرستاده  شگاهیآزمابه  PCR برای تست رد مشکوک به ابتال نمونه برداشته شده و بهف ینیبو گلو مخاط نمونه از برای انجام آزمایش، 

اقدامات تشخیصی  نیهمنن را داشته باشند 21طبق نظر پزشک عالئم کوویدکه شود  یگرفته م یکسان از. نمونه معموال شودیم

قط در فهمانگونه که گفته شد و ...  هیاسکن ر یت یس ، فاکتورهای التهابی خون وخون سفید یسلول ها یبررس دیگر از قبیل؛

نمی رى را رد بیماد جوونتیجه منفی  یکآوردن  بدست کمک کننده باشد. تواند یمموارد بستری و صرفا با با نظر پزشک معالج 

مایش م آزنجااى اتنفسی تحتانی بره ستگاى دنمونه هان از مکارت اصوار و در تکردارى نمونه برص خاارد مودر ست اممکن و کند 

 .دشوده ستفاا

 

 پس از ابتالی اولیه و بهبود آن وجود دارد؟به این بیماری  مجدد ابتال امکانآیا  -42

رعایت احتیاطات پیشگیرانه  ،گیری این ویروس همهپایان  تا زمان بنابر این ده شده است،همشا دوم و حتی سومبار  برای تالاب

 ضرورت دارد.

 

 بمانند؟ یخانگ نهیالزم است که در قرنط یچه افراد -43

را  21 کوویدشکوک در مورد ابتال به عالئم م و داشته اند کیارتباط نزد یماریب نیروز گذشته، با افراد مشکوک به ا 24 یکه ط یافراد

 به پزشک مراجعه کنند. عالئمتشدید کرده و در صورت  نهیقرنط محلی مناسب خود را در دی، بادارند

 

 چه زمانی می توان فرد را از قرنطینه خارج نمود؟تست نداده اند  عالمت داشته اما در افراد مشکوکی که -44

 ست:ایر ار زبه قرن ه شدلویزوج از اخرو  قرنطینهن پایاى هاک مال

ساعت  24قل احدو عالئم گذشته باشد وع شرروز از  22قل اشته باشند: حدایمنی ندانقص اى از مینه زکه  دارعالمت ران بیمارد مودر 

ره دوین اکلی ر یافته باشد . بطود تنگی نفس( بهبوار و )شامل سرفه پایدر عالئم بیماو باشد ه تب قطع شد، تب برده از ستفاون ابد

 .می باشدروز  22قل احد
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 چگونه است؟ رگشت به کازبا و زمان ،؟به چه صورت است رىیى بیمازاعفونت دوران  -41

ات طریق قطروس از یروفع ل دحتما، اعالئمدى بهبواز پس روز ین که حتی تا چندین ابدلیل و  21-یدوکورى توجه به ماهیت بیما با

د. شوم نجار ابیماارى محل نگهد/لمنززى در سااجد، شته باشدد داجووس ویرل ونتقال احتماامانی که زست تا زم االد دارد، جووتنفسی 

، عالئموز براول طی هفته ده و در تنفسی فوقانی قابل شناسایی بوه ستگادر دعالئم وز براز قبل روز  2-3از عموماً  SARSـCoVـ2وس یرو

 یج کاهش می یابد. ربعد بتدو سد رمی د خوار سی به بیشترین مقدویرر وبا

 

  ؟تچیسو باز گشت به کار خروج از قرنطینه یطاشر -46

  ست:ایر ار زبه قر ،کار بازگشت بهو  قرنطینهوج از خر ،ربیمازى سااجدن پایا کمال            

 : عالمتافراد بدون  ●

  .نیازی به قرنطینه نیست ،س با بیمار داشته استانجام نداده و فقط احتمال تمافرد بدون عالمت که تست  در

 21-یدوکواى بر RT PCRین که تست از اپس روز  22تا  ،و نتیجه مثبت بود تست انجام داد ،بدون دلیل ،بدون عالمت فرداگر 

تست  ،عالمتون بدو لیلی دبه هر  گرا ،بودن قلناشک به تماس ویا  با احتمال فرد درهمننین  باید در قرنطینه بماند ،همثبت شد

RT PCR محل در تست نباید م نجاایخ رتااز بعد روز  22تا ، نکندا که هیچ عالئمی پید تی رصو، در دنتیجه مثبت بوو  م دادنجاا

 کند.ا پیدر حضور کا
 

 : (شته باشندایمنی ندانقص اى از مینه زکه ) سرپایى متوسطو خفیف  دارعالمت ران بیما  ●

)شامل ر عالئم بیماو باشد ه تب قطع شد، تب برده از ستفاون اساعت بد 24قل احدو عالئم گذشته باشد وع رشروز از  22حداقل 

 .می باشدروز  22قل احددوره ین اته باشد.یافد تنگی نفس( بهبود نبوار ، قطع سرفه پاید ،ضح سرفه هاواکاهش 

  شدید(:ارد )موى بسترموارد در 
 

ساعت  24قل احد +عالئم گذشته باشد( وع شراز باید روز  22کثر اتا حدروز  22قل ا)حدر دارد. بیمادر عالئم ت مدل به طو بستگى
د تنگی نفس( بهبود نبوار ، ضح سرفه ها قطع سرفه پایدوا)شامل کاهش ر بیما عالئم وباشد ه تب قطع شد، تب برده از ستفاون ابد

 .با پزشک متخصص می باشدوه ین گردر امانی ى زتصمیم گیر .یافته باشد

 جنبهدو به  ازست زم االد فته می شونظر گردر  21-یدوکورى بیمادى از بهبواز پس اد فرر اگشت به کازبااى که بر در پارامترهایی      -

:شودتوجه 
                                         .شته باشداند راسایرین  بهرى بیمال نتقااقابلیت د فر ،21-یدوکورى بیماد حادوران عالئم د ضمن بهبو .2

گشت زبااى برارض ین عود اجورت وصودر  که باشداده ند.. رخ ى و .کلیو، قلبیى جدارض نظیر عورى بیماه کنندان ناتوارض عو .2

 .می باشدورى ضرد سالمت فرص خصودر هی پزشک معالج یا متخصص مرتبط اگور به کا
 

 .هستند شتیابهدزى سااجدل صواعایت همه روماسک ده از ستفاابه م ملز، مانند سایرینبه کار  برگشتاز بعد ،مبتال اد فرا کلیه       

 

 به ز نیاد و....( فرد جووبه ن مازساز نیاد، فرد لیلی )تمایل خودیافته به هر د بهبود فر موعداز تر زودگشت زبا ساساًا

 که به شرح زیر است:دارد  مایشگاهیآزتائید 

 مایشگاهى :آزتائید          

 ساعت 24منفی به فاصله  RTPCRدو        
 

 .دتوصیه نمى شور برگشت به کااى برژى لووتست سرده از ستفاا ،معمول رایطدر ش حاضرل حادر 
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بنا به صالحدید پزشک  ض بیماریروامتناسب با عز و ... رل،  قیوقلبی عر، تنفسیارض مانند عواى ضه رهر عاد جورت وصو: در  2نکته 

 ت.ساحت قابل تمدید استر، دوره امعالج
 

ى از یگردتب یا عالیم ر چادیافته د بهبود فر، گشت به خدمت زبان ماو زکامل دى بهبواز مانی پس زه زبادر تی که رصو: در  2 نکته

ن مازمعتمد ساو پزشک معالج  توسطیط ایابی شرو ارزبالینی جدید د بهبون ماى زگشت به خدمت برمبنازیند باآفرد، عفونی شورى بیما

 .ستا

 

 هستند؟ نستاربه بیماع جاارمند زنیای چه بیماران -47

                                                                                                                         شوند:  عجاار 21ید ومنتخب کوى هان ستاربه بیماى بستروم لزرت صوو در یابی بیشتر ارزجهت  بایدیر ران زبیما

 <24RR یا 2SpO>12%هیپوکسمیو تنگی نفس ر چا، دمی باشد 21-یدوکورى بر عالئمی که به نفع بیماوه نی که عالرابیما.2

 .باشند )بدون تب(

ع جااى اربر، اىمینه ى زهارى بیماو یط بالینی اشرس سااباید بر ، نددار SpO2 12-13%نی که رابیمارد مود در می شون نشا اطرخ
 .دشوى تصمیم گیر، کز نقاهتگاهی ایا مرو موقت ى کز بسترامریا ن ستاربه بیما

 .باشنده شدرى کاهش سطح هوشیار چادنی که را.  بیما2
 

 (mmHg12از سیستولیک کمتر ر باشند )فشان خور فت فشار اچادنی که را.  بیما3

 .کی باشندراخوتحمل م عدن و تاسیوراهیداوم دتدر چادحمایتی سرپایی ى هان مااز درنی که پس را.  بیما4

یط اشرس ساایه بر دارى رمثبت تصویر برى ما با یافته هااهیپوکسی و تنگی نفس ون بددار ضه رید عاوخطر کوض معرران در بیما.٥

ستانی منتخب رکز بیماابه مرع جاارمند زست نیااپزشک نیز ممکن وت بنا به قضا، CT scanدر یه ى رگیرت درشدو بالینی 

 .ندیابی بیشتر باشارزجهت 

رت صودر که د توصیه می شو، پر خطر با عالئم تنفسى باشداد فروه اگرو لی جزوشته اندى بسترن ندیکاسیود الیه فراویابی در ارزگر ا*

صالحدید و معاینه بالینی از پس ت مااقداین م اکه تماد می شون خاطر نشاد. شوع جااریه دارى رتصویر برت مااقداى استرسی برد

 د.می گیررت پزشک صو

 

 ر منزل با چه روشی بهداشت دست ها را رعایت کنیم؟د -48

 رعایت بهداشت دست در منزل شستشوی دست ها با آب و صابون می باشد.

 

 توان از ماسک استفاده کرد؟  یچه مدت م به -41

. دساعت می بایست تعویض گرد 8پس از  N1٥ساعت یا در صورت مرطوب شدن و ماسک  2به طور کلی ماسک های جراحی پس از 

 زیبر اساس قواعد دستها شسته شده و در هنگام استفاده ن زیاز ماسک زدن ن شیاز ماسک توجه شود و پ یبه استفاده شخص دیحتما با

همننین در حین استفاده از ماسک از اقدام به  گردد. یخوددار به جهت احتمال انتقال ویروس به آن ماسکداخلی از تماس با سطح 

 یم و تماس دست با سطح خارجی ماسک نیز به هیچ عنوان نباید انجام گردد.برداشتن مکرر پرهیز کن

که ماسک دچار تغییر شکل،  یهنگام ایآلوده، آلوده شد  ایاش گرید ایعطسه  ایقطرات سرفه  لهیکه ماسک به وس یزمان هرهمننین 

 گردد. ضیماسک تعو سرعت به دیحتما با د،یخاص گرد یبو ای بیآس

 

 م؟یاندازیشده را دور ب ماسک مصرف چگونه -11
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 یکیپالست یسهیبعد از استفاده آن را داخل ک پس از گذشت مدت زمان توصیه شده می بایست به طرز صحیح آن را دور بیاندازیم.

 .به صورت جدا و بر اساس دستورالعمل های شهر خود دور بیاندازیدرا بسته و  سهیگذاشته، درب ک

 یمع آورج یمارستانیبعفونی  یاز آنان، مانند زباله ها یو پرسنل مراقبت و پرستار یماریک به باستفاده شده توسط افراد مشکو ماسک

 شسته شود. به روش استاندارد دیدست ها بااین است که پس از دور انداختن ماسک،  نکته قابل توجه .می شود

 

 چقدر ضرورت دارد کودکان از ماسک استفاده کنند؟ -11

توان انتظار داشت به صورت کامل آن را رعایت کنند؛ بنابراین بهترین کار این است کار مشکلی است و نمی استفاده از ماسک در کودکان

نیز  و از حضور کودکان در محل شلوغ و پرازدحام جلوگیری کنیم و در عین حال از تماس این گروه سنی با افراد مبتال اجتناب شود که

یلد از شیا از ماسک تشویق ا به استفاده نان رآ ،ن رنگی و جذابهمننی کودکان ازه صورتدبا ان متناسب با تهیه ماسک های الزم است

  د.ومحافظ صورت استفاده نم

 

 در منزل با چه روشی ضد عفونی کنیم؟ -12

هنگام ضد عفونی دست با محلول های الکلی توجه به نحوه استاندارد مالیدن  کرد. یآن ضد عفون یالکل رو دنیبا مال توانیپوست را م

 محلول به تمام دست ضروری می باشد.

ن اینکه تبا در نظر داش کلر پاک کرد یراکننده دا یا مواد ضدعفونی یتوان با استفاده از الکل ضدعفون یمرا خانه سطوح و اشیا محیط 

 سطوح معمولی، نقش زیادی در انتقال بیاری ندارند.

 

 م؟ییخود را بشو یدست هابایست  می یزمان چه -13

پس از در آوردن ماسک، قبل و بعد از خوردن غذا،  سرفه،پس از عطسه و  ،یلمس لوازم عموم ،یمکان عموم کیاز بازگشت از  پس

نیاز است تا دست ها را با آب گرم و مایع دستشویی به صورت  بهداشتی،استفاده از سرویس پس از و  پس از لمس اشیاء آلوده

استاندارد بشوئیم. همننین اگر در شرایطی قرار داشتیم که آب موجود نبود می توان از محلول های ضد عفونی کننده الکلی استفاده 

 وری می باشد.نمود. برای این محلول ها نیز روش استاندارد مالیدن محلول به تمام نقاط دست ضر

 

 دارند؟ یبه ضدعفون ازیمارکت ن شده از سوپر یداریمحصوالت خر ایآ -14

دست با  نیب یاگر تماس نیبه داخل بدن شود. همنن یماریب تیممکن است باعث سرا 21 کووید روسیآلوده شده به و یایلمس اش

 ینبه نگرا یازین پس با رعایت بهداشت فردیشود.  روسیو میمستق ریشود، ممکن است باعث انتقال غ جادیا ینیچشم، دهان و ب

توجه کنید محصوالت قابل شستشو مانند کنسرو ها و .. با آب گرم و مایع ظرفشوئی شسته شود و مابقی اقالم می  .ستیاز حد ن شیب

 ه و سطوح تماسیبایست پس از خارج سازی،  بسته بندی آن را درون سطل زباله درب دار قرار دهید و بالفاصله دستان خود را شست

 نقش سطوح معمولی در انتقال بیماری، پررنگ نیست. در نظر داشته باشید کهرا ضد عفونی کنید.
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 دارد؟ اجیاحت یبه ضدعفون ایاست؟ آ منیسالم و ا رونیب یغذا ایآ -11

 به طور کلی خوردن غذای بیرون به دلیل امکان آلودگی آن در زمان طبخ یا بسته بندی توصیه نمی شود. اما اگر مجبور به خرید آن

 ذاغحاصل کرد که خوردن  نانیتوان اطمیم قیطر نی. تنها از ادیکن دیخر بصورت بیرون بر فروشگاه معتبر انتخاب و از دیبا شدید،

در  روسیو تیسرا ایضمن اگر نگران خطر تماس و  درشده است. هیبوده عالوه بر آن به روش سالم ته نهینططبق اصول بهداشت و قر

س از . حتما پدیکه بسته را پشت در بگذارد و سپس خودتان بسته را بردار دیاز او بخواه دیتوان یم د،یتهس کیغذا از پ لیتحو نیح

 .دیکن لیم پس از گرم کردن سپس غذا را دییدستان خود را بشو آن را درون سطل زباله درب دار قرار داده و باز کردن بسته،

 

 رونا می توانند موثر باشند ؟آیا خشک کن های برقی دست برای از بین بردن ویروس ک -16

خود در برابر ویروس جدید کرونا برای محافظت از .  خشک کن های برقی برای از بین بردن ویروس کرونا نمی توانند مفید باشند        

 .بایست مرتباً دستهای خود را با آب و صابون و یا محلول های الکلی شستشو دادمی

 

 ورای بنفش می توانند ویروس جدید کرونا را از بین ببرند ؟آیا المپ های ضدعفونی کننده ما -17

از اشعه ماورای بنفش نباید برای استریل کردن دست و یا نواحی دیگری از پوست استفاده کرد زیرا می تواند موجب تحریک و سوزش 

 . پوست شود

 

 دید موثر باشند ؟توانند برای تشخیص افراد آلوده به ویروس کرونای جاسکنرهای حرارتی چقدر می -18

اسکنرهای حرارتی در تشخیص افرادی که دارای تب ناشی از عفونت هایی به دلیل ویروس جدید کرونا می باشند می تواند مفید واقع 

ز وتوانند افراد آلوده به ویروس جدید کرونا را که هنتوان به آنها اطمینان صد درصد داشت زیرا این اسکنرها نمیبا این حال نمی . شود

  ود به کرونا ویروس جدید نمایان شبرد تا عالئم تب در شخص مبتال روز زمان می 22تا  2زیرا بین  دچار تب نشده اند را تشخیص دهند

 

 آیا اسپری کردن الکل یا کلر بر روی سراسر بدن می تواند باعث از بین رفتن ویروس کرونا شود؟ -11

اند وی بدن نمی تواند باعث از بین رفتن ویروس هایی که پیشتر وارد بدن شما شدهو یا کلر بر ر، اسپری کردن الکل نوشیدن یاخیر. 

توجه داشته باشید که هم  .باشد مضر هالباس و(  …اسپری کردن چنین موادی میتواند برای غشای مخاطی ) چشم و دهان و  .شود

 .بق توصیه های مناسب از آنها استفاده کردالکل هم کلر برای ضدعفونی کردن سطوح می تواند مفید واقع شود اما باید ط

 

 شوند؟ دیجد یکرونا روسیو وعیتوانند منجر به گسترش و ش یدر خانه م یخانگ واناتیح ایآ -61
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پستانداران مثل سگ و گربه و برخی گونه های جانوری مثل راسوها می توانند ناقل ویروسهای خانواده کرونا باشند و برای احتیاط 

 .دیدستان خود را با آب و صابون شستشو ده یخانگ واناتیز تماس با حبهتر است که بعد ا

 

 ما در برابر ویروس کرونای جدید محافظت کند؟تواند از می آنفوالنزاآیا واکسن  -61

 .خیر واکسن های مربوط به ذات الریه از قبیل واکسن آنفوالنزا و غیره نمی تواند از بدن در مقابل ویروس جدید کرونا محافظت کنند

 .یکدیگر جلوگیری شودزمان این بیماری ها با تواند از ابتالی هماما می آنقدر متفاوت است که به واکسن خود نیاز دارد 21ویروس کووید

 

د از ابتال به عفونت ویروس کرونا جدی یا شستشوی دهان با دهانشویه ها بینی با محلولهای نمکیوی آیا شستش -62

 جلوگیری می کند ؟

کمک  گیتر از سرماخوردتواند به افراد در بهبودی سریعوجود دارد مبنی بر اینکه شستشوی مرتب بینی با آب نمک می شواهدی

ه ب  در برخی مطالعات ،مقابله بدن با ویروس کرونا نداردند و باعث تخفیف برخی عالیم مثل گلودرد می شود اما تآثیری در ک

 ا در کاهش احتمال ابتال به کرونا اشاره شده است. پیشگیری کننده دهانشویه ه احتمالی نقش

 

 آیا خوردن سیر می تواند به پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا جدید کمک کند؟ -63

سیر یک ماده غذایی سالم است که ممکن است دارای خواص ضد میکروبی باشد با این وجود هینگونه شواهدی مبنی بر اینکه  

 .در برابر ویروس کرونا جدید محافظت کند وجود نداردخوردن سیر می تواند از مردم 

 

 آیا ویروس کرونا جدید افراد مسن را تحت تاثیر قرارمی دهد یا جوانان نیز مستعد ابتال به این ویروس می باشند؟ -64

 افراد مسن و افراد دارای بیماری های (nCoV-2221) می توانند به این ویروس جدید مبتال شوندحتی کودکان افراد در هر سنی  

سازمان  .خاص از قبیل ) آسم ، دیابت و بیماری های قلبی ( به نظر می رسد در معرض ابتال به این ویروس به شدت بیمار می شوند

  .دنبهداشت جهانی به افراد در هر سنی توصیه می کند برای محافظت از خودشان در برابر ویروس قدم بردار

 

 ؟و اگر بروز کرد چه اقدامی الزم است کرونا است از بین رفتن حس بویایی و چشایی نشانه یا آ -61

د: رمور در به بیمان دادن طمیناا ز مبتالیان به این ویروس مشاهده شده است.ادر بسیاری بین رفتن حس بویایی و چشایی  عالمت از

ارد. ختصاصی ندن اامدر اینکه وجود دارد وبکشد( ل ست هفته ها طوامکن مدن ) طوالنی بول حتما، این عالمت ایجی رتدد بهبو

ک محرت ین ترکیبااکه د قت شودهفته(  2از بیش اوم تدرت صودار ) در بوت تحریک عصب بویایی به کمک ترکیباده ازستفان امکاا

 .سیب نرسانندط آبه مخاده و نبو

 

 ست؟یچ برای آنها  درمان نیبهترو  شایعی وجود دارد عالیمچه  ، بیماریتا متوسط  فیدر موارد خف -66
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و به  یخانگ یو سوپ و غذا وهیآب م ،عاتیخواب مناسب و مصرف ما ،درمان استراحت کامل نیبهتر ی بطور کلیماریب فیدر موارد خف

 می باشد. روزانه یها تیحداقل رساندن فعال

 ی حالیبو  ضعف
 

نرمش به ه ژنرمش بویت حرکام نجاا ●کافی و تغذیه مناسب -لمنزدر حت استرو انه روزاکاهش فعالیت شدید  ●

 .باشده ند کمک کننداتنفسی می توى تمرین هاه اهمر

 

 نبدو درد  تب
 

ده ستفاا NSAIDیک ان از پاسخ می توم عدرت صود. در ستامینوفن توصیه می شوامر این اى ابردرد: ضد ف توصیه به مصر ●

ستامینوفن امه ادابه ز فع عالیم نیااز رست. بعد اساعت  6هر م میلی گر ٥22تب درد و ضد ان ستامینوفن به عنود. دوز اکر

نسبتا قابل تحمل ارض عوو قی وعر-کمتر قلبیارض کسن به علت عووناپرى، ئیدوسترا غیردرد ضد ى هاداروبین از نیست. 

 ست.اساعت  22تا  8هر م میلی گر ٥22ه توصیه شددوز ست. اجح ارسته دین ى اهاداروشی به بقیه ارگو
 

 .دشوده ستفاامؤثر دوز کمترین و درد( و در نشانه هایی مانند تب ت )کاهش شدزم حد الدر مسکن فقط ى هاداروکنید که  توجه             

 سرفه
 

 .حتی کندس راحساابهترین حالتی که ر در گرفتن بیماار قر  ●
 

o ضعیت وترجیحا ده و کرب جتناابه پشت( ن بیدا)خوز باق طارت بصون بیداخودن از سرفه کرم توصیه کنید که هنگار بیما به

 .شته باشددایا نیم نشسته  نشسته
 

o شربت ه از توصیه شددوز مین : رایفن هیدن, دفارمتووکستر، دهگزین م برد : کرده ستفاان اضد سرفه می توى هااز دارو

نتی اص آخوداراى مین رایفن هیددست. اساعت  8تا  6میلی لیتر هر 2٥تا  22مین رایفن هیددلگزیر ن و افارمتووکسترد

ط حتیااها با داروین اتجویز  COPDران بیماو مسن اد فردر انیز می باشد. ع ضد تهوو بخش ر، آرام اب آوخو، هیستامینیک

 باشد.
 

o ان آب خل یک لیورى دالیمو )یک قاشق چایخوو عسل ، سمیز رمجوه و داراى تایید شده، موله شدرگیاهی فوى هااورده فر

مینه ى زحساسیت هال حتمااگیاهی حتما به ى هاده از دارواستفدر اباشد. ه ست کمک کننداکاهش سرفه ممکن اى برم( گر

 د.توجه شوت ین ترکیباابه د فراى 

 حس بویایىدادن ست از د
 

وجود بکشد( ل ست هفته ها طواممکن دن ) طوالنی بول حتما، این عالمت ایجی رتدد بهبورد: مور در به بیمان دادن طمیناا ●

هفته(  2از بیش اوم تدرت صودار ) در بوت تحریک عصب بویایی به کمک ترکیباه ازدستفان امکاارد. اختصاصی ندن امادر داردو

 .سیب نرسانندط آبه مخاده و نبوک محرت ین ترکیبااکه د قت شود

 اغستفرع و اتهو
 

 اغستفرع و اسی علت تهوربر  ●
 

o  کسی روهایی نظیر هیددداروشو دیجاایی ت داروخالاتدارض و یا بدلیل عوده بو 21یدوکورى عالئم بیمااز ست ناشی اممکن

 شونداغ ستفرع و است باعث تهواکین ممکن وکلر
 

o کمک کند:اغ ستفرع و اند به کاهش تهوایر می توت زمااقدا 
 عمیقى آرام و نفس هان کشید ▪

 
 یخی-دسرت مایعاک ندک اندن انوشید ▪
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 ند تحمل کنداهایی که می تواغذرى و سوخان سبک نظیر ناى هااغذف مصر ▪

 
 یا شیرینب چره, شدخ سرى هااغذف مصرم عد ▪

 
 هر نوبتا در کاهش حجم غذا و غذف مصرت فعادیش افزا ▪

 
 اغذاز فعالیت بعد م عد ▪

 
 اغذاز بالفاصله بعد اک مسوده از ستفام اعد ▪

 
 تیناریمن هیدو دمین رایفن هیددهایی نظیر ف دارومصر ▪

 

 لسهاا
 

ست که ابی آکم ى از جلوگیرو لیت ها ولکترآب و اجایگزینی ل اسهانظیر سایر علل ل سهان امادرلیت:ولکترآب و اجایگزینی  ●

رت صودر حمایتی ت مااقداپاسخ به م یا عدل و سهااشدید ارد مودر حیاتی می باشد. ر بسیاان سالمندن و کادکووه گردر دو خصوصا 

 مل عفونیاعوص سایر علل بخصورد 
 

د فع یک عدر دهرباازاى سپس به د و عد 2ا بتداست که امیلی گرمی  2مید الوپرص قرد. کرده ستفاا میدالوپرص قران از تو می

 ست.اقابل تجویز ت مده کوتااى برص در روز قر 8مجموعا تا 
 

ى از جلوگیراى شتی برابهدت عایت کامل نکال دارد, رسهار ایطی که بیمااشردر خصوصا ع, مدفووس از یروفع دبا توجه به  ●

 دى دارد.یازهمیت ا رىبیما fecalـoralل نتقال احتماا
 

 کافىت متناسب, مایعا تغذیه
 

 اىغلط تغذیه ى هاورکاهش بار و ضعیت تغذیه بیماح وصالا  ●
 

o اى غذوبدتر کند را سانی ن رکسیژاضعیت وست اسنین باال ممکن در حد خصوصا از بیش ت مایعاف قت کنید که مصرد

 شدمعدنی باح مالو ایتامین ها وتئین ها, وپراز باید غنی ر بیما
 

o  ف مصرو مکمل نمی باشد ف به مصرزى نیات لبنیازه و تات سبزیجاه و میواز کافی ده ستفاو اتغذیه مناسب رت صودر

 دتوصیه نمی شوح مالا-یتامینیى وتین مکمل هارو
 

o  یتامینومکمل ، اىفقر تغذیه رت صودر Dیمنی کمک کنند. اسیستم  ضعیتد وست به بهبواممکن م سلنیوو ینک ، ز

یافت را درین مکمل ى اباالى هادوزقبال اد فررى از ابسیا، مار کشودر  Dیتامین د وکمبوى باالع شیود جووبا  دتوجه شو

مکمل ف یخنه مصررتاد. نظر گرفته شودر  Dیتامین وباید خطر مسمومیت با رو ین از اهستند. ف مصرل حادر یا ده و کر

هفته می  22تا  8اى هر هفته برى حدوا ٥2222 Dیتامینل وپر، یخنه رتادن منفی بورت صود. در گرفته شور بیمااز 

 د.ند تجویز شواتو
 

 محیط تهویه
 

وس یرر ونتشااست باعث اکه ممکن ا چرد نشوده ستفااپنکه از ست اها )بهتر ه یا پنجردن در کرز طریق بااز تهویه مناسب ارى برقر

 د(شو

 جتماعىا-نىرواحمایت ت مکانااقل احددن هم کرافر
 

ل کنتراى شوند. برردار برخو 21یدوبتالبه کون اجریاروان در شت ابهدل صوانی با تکیه بر ى رواحمایت هااز باید ران مابیم تما ●

 دگیررت متناسب صوى حمایت هات و مااقداباید اب ضطراگی یا دفسرابی, ابیخون کاهش عالئمی چوو 
 

 :21-یدومبتال به کواد فردر اگی دفسراب و اضطراکاهش اى توصیه هایی بر  ●
 

o  حفظ کنندام قون و استادوبا د را خوط تبازى , ارمجارى و مختلف غیر حضوى هاروش با 
 

o یگر ى دتصویرو صوتی ى سرگرمی هاو کنند ددارى خورى بیمارد مور در خبان اشنیداز نند اجایی که می تو تا
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 شته باشندرا دا
 

o بنداساعت بخو 8روز شبانه در قل اسعی کنند حد 
 

o ستامناسب ر فیزیکی سنگین( بسیاى فعالیت هام نجام اعدو سترسی رت دصو)در یی نظیر باغبانی ها سرگرمی 
 

o کنندش خامود را خواه حت, تلفن همراستراب و اموقع خو. 

o شته باشندل( دامنز)در شی ده ورزساى نه فعالیت هاروزا .                         

o کافی بنوشندت مایعا. 
 

o  ها حتی روش ین زش اموآست. ه اکمک کنندر نظیر یوگا بسیازى سان آرام گوناگوى اهن روش مکارت اصودر

 .ستاپذیر ن مکازى امجارت بصو

 

 آیا داروی خاصی برای پیشگیری و یا درمان ویروس کرونا جدید وجود دارد ؟ -67

با این حال کسانی که آلوده به تا به امروز روز هیچ دارویی مخصوصی برای پیشگیری و یا درمان ویروس کرونا جدید وجود ندارد 

ویروس هستند باید مراقبت های الزم برای کم کردن و یا درمان عالئم بیماری را دریافت نمایند و مبتالیان به بیماری شدید باید 

ات بعضی از درمان های خاص در دست بررسی و تحقیقات هستند و از طریق آزمایش .از مراقبت های حمایتی بهینه استفاده نماید

 .بالینی مورد آزمایش قرار گرفته اند

 

 است؟ یکاف هیاول یو درمان ها نهیقرنط ،فیدر صورت بروز عالئم خف -68

دتر خون و ب ژنیبه طور مرتب و روزانه چک شوند و در صورت افت سطح اکس دیبا یو عالئم تنفس ژهیو فیخف یریافراد با درگ تمام

 .رندیگقرار  الزم و درمان فوری یصیتشخ ید بررسمور ،پزشک مراجعه فوری بهبا  یشدن حال عموم

 

 ؟ کدام استو بهترین آنها  کرونا بیماری صیتشخ تستهای -61

 نی ژنتی آتشخیص سریع ى یا تست ها RTـPCRسیله تست وبه اد فرى اغربالگر -لف ا

 ارد .ند مانی جایگاهیدر برنامه درد و حاضر توصیه نمی شول حادر  IgM) ،: ( IgGژى لووسرتست های آنتی بادی یا  -ب

  نیست. در بیماران سرپایی ىیگردمایش آزبه ز : نیایشگاهیماآز تست های  سایرج 

 . دتوصیه نمى شودر بیماران سرپایی دارى : تصویر برت مااقدا-د

کشف س ساابر  21-یدوبتال به کواتائید قطعی  .با نمونه گیری از مخاط بینی یا گلو است PCRتست  ،یماریب نیا صیراه تشخ بهترین

در کنار عالیم بالینی لی اطریق تعیین توآن از تائید وم، لزرت صوو در  RTـPCRروش بوسیله وس یروسید نوکلئیک اختصاصی الی اتو

 .نمی کندرى را رد بیماد جوومنفی  یک نتیجهآوردن  بدست .ستابیماری 

 توانمی و سایر روشهای تشخیصی هیاسکن ر یت یس نظر پزشک از بایا رد بستری در موا یماریدر زمان بروز عالئم و شواهد ب همننین

  استفاده نمود.

 چیست؟بیمار عالمتدارباال یا مثبت در   IgM منظور از -71

 شود. انجام بایست قرنطینه ناقل بودن می احتمال عالیم بالینی و با توجه بوده کهاری یمبحاد فاز احتمالی نشاندهنده 

 

 چیست؟کرونا به  بیماری که مبتالباال یا مثبت در  IgGمنظور از تست  -71
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هه دهنده مواج نشان معموالً کند که در صورت مثبت بودن پادتن های تولید شده جهت مقابله بدن با ویروس را بررسی می،  IgGتست 

 می باشد. یا گذر از مرحلهء حاد بیماری و یروسوقبلی فرد با 

 

 چه چیزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ PCRدر آزمایش  -72

PCR  مونه مخاط گلو و بینی، شواهد وجودن ررسیبا ب RNA  در آن را بررسی می کند.ویروس 

 

 داده ام که منفی شده است. آیا من به کرونا مبتال نیستم؟ PCRمن پس از بروز عالئم خفیف تست  -73

یید کرد و باید دم ابتالی فرد را تاحتی در صورت منفی بودن نمیتوان به طور قطع ع، PCRوجود خطای تست های احتمال با توجه به 

 قرطینه و رعایت اصول بهداشتی انجام شود.

 

 برطرف و در حال حاضر تمام عالئم  لرز و بدن درد شده ام دچار عالئم اولیه شامل تب خفیف،از سه روز پیش من  -74

 ؟دهمو در قرنطینه می باشم. چه اقدامی انجام کنم شده است و احساس بهبود می

 شرایط خروج از قرنطینه: متوسط(و خفیف ارد )مو سرپایىدر موارد 
 

)شامل کاهش ر عالئم بیماو باشد ه تب قطع شد، تب برده از ستفاون اساعت بد 24قل احدو عالئم گذشته باشد وع شرروز از  22

 .می باشدروز  22قل احددوره ین ایافته باشد. د تنگی نفس( بهبود نبوار ، قطع سرفه پاید ،ضح سرفه هاوا

    

 گر به کرونا مبتال شویم، احتمال ابتالی دوباره به آن وجود دارد ؟ا -71

 تیرعا روسیو نیا یریگهمهپایان منظور تا زمان  نیمده شده است. به ههمشا سوم یدوم و حت یابتال ات زیادی از مواردگزارش !بله -

 ضرورت دارد. رانهیشگیپ اطاتیاحت

 

 من از پدرم که هم اکنون به علت کرونا بستری شده مراقبت می کرده ام. االن عالمتی ندارم، نیاز به تست دارم؟  -76

 نیاز به قرنطیه هست. ن. در صورت عالمتدار شدخیر

  

 دارند؟ تشخیصىت مااقدانیاز به عالئم وز براز قبل /عالمتبىاد فراآیا  -77

 انجام تست در شرایط معمول توصیه نمی شود. .خیر

 

بوده  +IgG+  IgM- PCR ، تست داده ام ،11مبتال به کووید عالمتی نداشته ام و ضمن مراقبت از پدر نهمن هیچگو -78

 است. چه اقدامی نیاز است انجام بدهم؟ 

 .موارد بهداشتی و استفاده از ماسک باید انجام شودرعایت اما  االً مبتال و بهبود یافته ایدتمنیازی به قرنطینه نیست ، اح

 

می باشد. چه اقدامی باید +IgG+  IgM-  PCR داده ام که نتیجه آن  تمن با عالمت گلو درد، تب و بدن درد تس -71

  انجام دهم؟

ر عالئم بیماو باشد ه تب قطع شد، تب برده از ستفاون اساعت بد 24قل احدو عالئم گذشته باشد وع شرروز از  22 اگر

می روز  22قل احددوره ین اکه  ته باشدیافد تنگی نفس( بهبود نبوار ، قطع سرفه پاید ،ضح سرفه هاوا)شامل کاهش 
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ثبت م د.ویاز قرنطینه خارج ش ید با رعایت اصول پیشگیری از انتقال بیماری،پس از رفع تمامی عالمت ها میتواند، باش

 ای انتشار ویروس زنده نیست.ممکن است مدتها طول بکشد و دلیل قطعی بر PCRباقی ماندن تست 

 

است.  رفع شدهپس از گذشت سه هفته تمام عالمت از دوهفته پیش دچار تب و تنگی نفس شده ام که در حال حاضر  -81

  بوده است. چه اقدامی باید انجام دهم؟ +IgG+  IgM-  PCRنتیجه تست من 

عایت و رماسک ده از ستفااباشید و الزم است قل هنوز نا احتمال دارد ی هستید وانتهایی بیمار احتماال شما در مراحل

ممکن  PCRمثبت باقی ماندن تست  توانید از قرنطیه خارج شوید. را انجام دهید اما میشتی ابهدزى سااجدل صواهمه 

 است مدتها طول بکشد و دلیل قطعی برای انتشار ویروس زنده نیست.

 

 مصونیت دارم؟ 11د اگر امسال واکسن آنفلوانزا زده باشم در مقابل کووی -81

 د.نمی کنبرابر کرونا مصونیت ایجاد دو ویروس متفاوت هستند بنابراین واکسن آنفلوانزای فصلی در  21ویروس آنفلوانزا و کووید 

 

 

 



 

 


