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 مرکزبهداشت استان مرکزی 

 



 :مقدمه واهمیت موضوع 

هستند که طیفی از عفونتهای تنفسی  کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها

خفیف از سرماخوردگی معمولی تا شدید مثل سارس، مرس کرونا ویروس  و اخیرا 

 . کرونا ویروس جدید را شامل می شوند 

مشترک بین انسان و حیوان هستند و از حیوانات به انسان  "کرونا ویروس ها عمدتا 

که در (   Sars Cov) ی سارس بررسیها نشان داده است بیمار. منتقل می شوند 

میالدی برای اولین بار از کشور چین گزارش گردید از گربه به انسان انتقال  2002سال 

که برای اولین بار در سال (  MERS Cov) یافته و بیماری کرونا ویروس خاورمیانه 

از کشور عربستان گزارش گردید از شتر به انسان انتقال یافته است در حال  2002

ضر  طیف وسیعی از کرونا ویروس های شناخته شده که در جمعیت حیوانی در حا

 . هنوز قابلیت انتقال به انسان را ندارند . گردش است 

از کشور چین  2002دسامبر  10بیماری کرونا ویروس جدید که برای اولین بار در 

 01  )فوریه 7و تاتاریخ . گزارش گردید همچنان تهدید جهانی محسوب می شود 

از کشور چین و  "مورد مرگ عمدتا 717مورد تایید شده  ، با  10410تعداد  (بهمن

سایر کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و مواردی از سایر کشورها گزارش شده 

هیچ مورد قطعی وتایید شده ای ازابتال به کروناویروس جدید  این تاریخ  است  وتا

 .نشده است  گزارشدرایران 

و عالئم . جدید طیفی از عالئم بالینی خفیف تا شدید را سبب می شود  کرونا ویروس 

بیماری شامل ناراحتی تنفسی ، تب ، سرفه ، و عوارض نادری مثل پنومونی ، سندرم 

 . ، نارسایی کلیوی را در بر می گیرد (  SARI) حاد  و شدید تنفسی 

 

 



 :بسیج اطالع رسانی اهداف 

ردم درزمینه اصول پیشگیری ازابتال به کروناویروس وکنترل افزایش سواد سالمت م :هدف کلی

 بیماری

 :اهداف اختصاصی

 افزایش آگاهی مردم درخصوص راههای پیشگیری ازکروناویروس -8

 افزایش آگاهی مردم درخصوص مراقبتهای خاص درصورت ابتال  -2

 ارتقای رفتارهای بهداشتی درخصوص اصول پیشگیری وکنترل بیماری  -9

  به بیماری کروناویروس  موارد ابتالکاهش  -4

 :  محتوای آموزشی

 کوروناویروس چیست؟

طیف بالینی این .خانواده بزرگی ازویروسهاکه درجمعیت های انسانی وحیوانی یافت میشوند 

ویروسها درانسان ازیک عفونتهای خفیف سرماخوردگی معمولی تا بیماریهای تنفسی شدید 

 مثل سارس ومرس متغیر است

 ؟کدام است( NOVEL CORONAVIRUS)س نول کوروناویرو

یک سویه جدیدی ازکورونا ویروس است که تاقبل ازاین درانسان گزارش نشده است این 

موارد وبدنبال آن 2183دسامبر 98نیز نامیده میشود درN COV-2183کوروناویروس جدید که 

 .طغیان بیماری ازاستان ووهان چین گزارش شده است

 ان سارس است ؟آیا کورونا ویروس جدید هم

 درصدقرابت ژنتیکی نیزبا آن داردولی باآن متفاوت است01خیر،ازهمان خانواده است و

 خطرکوروناویروس جدید چقدر است



مثل دیگربیماریهای تنفسی کوروناویروس جدیدمی تواندیک عفونت تنفسی خفیف باعالیمی 

عفونت شدیدتنفسی باعالیم ازقبیل آبریزش بینی ،گلودرد،سرفه وتب را ایجادکند ویا باعث یک 

درکسانی که بیماریهای .درمواردنادری کشنده است.پنومونی ومشکالت تنفسی همراه باشد

 زمینه ای دارندتظاهرات بالینی بیماری شدیدتر است

 ؟آیا کوروناویروس جدید منشا حیوانی دارد

آنهامشخص  باتوجه به بررسیهای بعمل آمده درمورد سارس ومرس کوروناویروس منبع حیوانی

شده است ولی درمورد کوروناویروس جدیدهنوز منبع حیوانی مشخصی شناخته نشده 

ولی شواهد حاکی ازآن است که موارد اولیه بیماری کسانی بوده اندکه دربازار خریدو .است

لذاالزم است بدون حفاظت فردی ازتماس باحیوانات زنده یاسطوح . فروش آبزیان شاغل بوده اند

 .ی خودداری شودآلوده حیوان

 به همین ترتیب ازمصرف فراورده های حیوانی خام یا خوب پخته نشده اجتناب شود

 .ازتماس فراورده های خام دامی باپخته شده جلوگیری شود

 آیاحیوانات خانگی باعث انتقال بیماری می شوند؟

 .وجود ندارد(سگ وگربه)خیر،درحال حاضرهیچ شواهدی مبنی برآلودگی پتها

 ال شخص به شخص بیماری کوروناویروس جدید اتفاق می افتد؟آیاانتق

انتقال صورت .........(درخانواده،محل کار،مراکزدرمانی)بله ازطریق تماس نزدیک بافردآلوده

 .میگیرد



درمحیط قرارمیگیرند این (میکرون5ذرات ترشحی بیش از)dropletعامل بیماری ازطریق 

برد دارند،ولی عملیات تهاجمی دربیمارمیتواند  ذرات ترشحی تاشعاع یک تا یک ونیم متری

 .آئروسل تولیدشود که در این حالت انتقال هوابرد نیز صورت میگیرد

 راههای حفاظتی یاخودمرقبتی کدام است؟

 .ثانیه بشوییم  21مکرر با آب وصابون به مدت کامل ودست ها را بطور  -8

 .بپوشانیم  مت باالی آستین قسیا  هنگام سرفه وعطسه دهان وبینی خود را با دستمال -2

 .از دست دادن وروبوسی با دیگران به طور جدی خود داری نماییم  -9

 .با مبتالیان به بیماریهای تنفسی تماس نزدیک نداشته باشیم  -4

 . رعایت کنیم   ( چه سالم و چه بیمار)افراد از ی رامتر 8حداقل فاصله  -5

 .   پرهیزیمببه چشم ها ، بینی ودهان خود از تماس دست آلوده  -6

 .خودرا در کوچه و خیابان نیندازیم کاغذی بینی ودستمال ،آب دهان  -0

و  در مکان های شلوغ وحمل ونقل عمومی در حد امکان از لمس وسایل وسطوح عمومی -1

 .خودداری نماییم  دست زدن به چشم و دهان خود 

 .را کامال بپزیم (گوشت و تخم مرغ )مواد غذایی  -3

 .یه آنفلوآنزا ،با آب و نمک دهان خود را شست و شو دهیمدرصورت داشتن عالئم شب -81

در روز های اول بیماری تنفسی ،ضمن استراحت در منزل از حضور در اماکن پر تردد -88

 پرهیز کنیم

 

 

 

 



 نحوه پوشیدن ماسک

      قبل ازپوشیدن ماسک دستهاباآب وصابون یامحلول باپایه الکلی شسته شوند. 

      ن وبینی رابپوشاند وروی صورت کامال فیکس شودماسک بطورکامل دها. 

      تازمان استفاده ازلمس آن خودداری شودویاقبل ازآن بهداشت دست انجام شود. 

      عدم استفاده مجدد ازماسک 

     خارج کردن ماسک ازروی صورت بایستی ازطرف پشت انجام شود. 

 

 دوره کمون ویروس چقدر است ؟

غیر است براساس اطالعات موجود ازدیگرکوروناویروسهامثل سارس روزمت88تا 2دوره کمون از

 .روزنیز ممکن است84ومرس کوروناحتی تا

 بقای ویروس درمحیط چقدر است ؟

ممکن است در یک شرایط محیطی مناسب تاچند ساعت زنده .بطوردقیق مشخص نیست 

 .بماند

 

 آیا انتقال بیماری تاقبل ازبروزعالئم وجوددارد؟

 .دموجودممکن است ولی درزمان بروز عالئم حداکثرسرایت پذیری را داردبراساس شواه

 آیابسته ها یا نامه های وارده ازکانون های آلوده باعث انتشار بیماری میشوند

خیر،براساس تجربه ازدیگرکوروناویروسها ،این ویروسهاروی بسته هایانامه هابمدت طوالنی زنده 

 .نمی مانند

 



 یروس جدیدمورد مشکوک به کوروناو

که حداقل یکی از (SARIبیماری شدیدتنفسی تب دار،)فرد مبتال به پنومونی  -8

 مشخصات زیر را دارا باشد

 روز قبل ازشروع عالئم بیماری84سابقه سفربه چین درعرض  -الف      

 علیرغم درمانهای مناسب وضعیت بیمارحادتر و وخیم تر شده است -ب      

روزقبل از شروع عالئم یکی از انواع 84سی که درعرض فرد مبتال دارای عالئم تنف  -2

 تماسهای زیررا داشته باشد

 

 n cov-2183تماس نزدیک با موردقطعی و عالمتدار بیماری    -الف     

 n cov-2183ناشی ازSARIمراقبت مستقیم از بیمار مبتال به    -ب     

چه اقداماتی انجام ...( کرونا ویروس ،آنفلوآنزا و)درصورت ابتال به بیماریهای تنفسی 

 دهیم ؟ 

 .ازحضور درمحل کار ، مدرسه ومراکز تجمع خودداری نمایید -8

 .تا حد امکان ازوسایل حمل ونقل عمومی استفاده نکنید   -2

 .دراتاقی جداازدیگر افراد خانواده استراحت کنید   -9

 . سه با دستمال یا گودی آرنج جلوی دهان وبینی خودرابگیریدهنگام سرفه وعط  -4

ثانیه با آب  21دست های خود را به طور مرتب به خصوص بعدازسرفه وعطسه به مدت   -5

 .وصابون بشویید 

 .ازدست دادن وروبوسی با دیگران جدا خودداری نمایید  -6

 .با یک ماسک دهان وبینی خودرابپوشانید   -0

 .ساعت یکبار تعویض نمایید  2ماسک خودرا حداقل هر  -1

 .دستمال وماسک استفاده شده رادرسطل زباله درب داربیندازید  -3

 .ازدست زدن به چشم ها ، بینی ودهان خودداری نمایید -81



 . از لوازم شخصی مانند مانند ظروف ، حوله ومالفه به صورت مشترک استفاده نکنید -88

 .ضدعفونی نمایید...( در وتلفن،دستگیره )اشیاء وسطوحی راکه اغلب لمس می کنید -82

 .برای جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی ودهان، مصرف مایعات را افزایش دهید -89

  .دستورات پزشک و توصیه های بهداشتی را بطورکامل اجرا نمایید  -84

 

سردرد تب ،) در صورت تشدید عالئم بیماریهای تنفسی 

ز به نزدیکترین مرک....( تنگی نفس  و آبریزش بینی ،،سرفه،

 .خدمات جامع سالمت یا بیمارستان مراجعه نمایید 

 

  :شرکای مورد نظر و شرح انتظارات از شرکای مذکور

 آموزشی واطالع رسانی جهت شاغلین ادارات اجرای برنامه های  رابط سالمت ادارات و

وجمعیت تحت پوشش ازطریق برگزاری جلسات آموزشی ، نصب بیلبورد وبنر، بارگذاری 

ال سازمان ، کانال های مجازی ، ارسال پیامک ، اتوماسیون اداری وچاپ مطالب درپورت

  بارگذاری شده درپورتال معاونت بهداشتی  وتکثیر رسانه های آموزشی 

 با توجه به نقش موثر رسانه ها در خصوص اطالع رسانی : سازمان صدا و سیمای استان

همکاری در تهیه و پخش میتواند با سازمان صدا و سیما  ،وسیع و آگاه سازی مردم

و راههای  کروناویروس برنامه های بهداشتی و میز گردهای علمی در زمینه بیماری 

 .پیشگیری از ابتال به آنان مردم رابه طریق موثر  راهنمایی کند

 با توجه به اینکه بخش عظیمی از جامعه به صورت دانش : سازمان آموزش و پرورش

یا کادر آموزشی در آموزش و پرورش قرار دارند، این ، سفیران سالمت دانش آموز آموز 

ایفا نماید  مردمسازمان میتواند نقش مهمی در زمینه اطالع رسانی و آگاهی دادن به  



و  جهت پیشگیری ازکرونا ویروس واز همه مهمتر اینکه اهمیت رعایت نکات بهداشتی

 ند نهادینه ک دانش آموزان توجه به مقوله سالمت را در گروه سنی 

 که در صد  آموزشگاههای بهداشت و اتحادیه های اصناف بهداشتیاران کار کارخانجات و

 .را تحت پوشش دارند عظیمی از شاغلین 

 نفر داوطلب سالمت در سطح استان  2111با توجه به وجود حدود : داوطلبین سالمت

ایت نکات مردم رادرزمینه  اهمیت رع،آموزش و توجیه آنان میتواند آگاهی  و حساسیت 

 بهداشتی جهت پیشگیری ازکرونا ویروس ارتقا دهد

 

 

 فعالیت های مورد انتظار 

 زمان اجرا مسئول اجرا مکان  گروه هدف نوع فعالیت ردیف
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گرد همایی  شرکت در 

 رابط سالمت ادارات 

مبارزه با / بهداشت حرفه ای  استان / مرکز بهداشت شهرستان سازمان /رابط سالمت ادره 

 آموزش بهداشت / اریها بیم

 ماهبهمن 

تشکیل جلسات  2

 آموزشی 

رابط سالمت اداره با همکاری  اداره /سازمان  کارکنان ادارات 

 استان /مرکزبهداشت شهرستان 

 اسفند ماه-بهمن 

رسانه های  توزیع چاپ و 9

 آموزشی

 خدمات جامع سالمت مراکز   عموم مردم 

 ؛بیمارستانها

 ائه خدماتمطبها وسایر مراکز ار

 ادارات،کارخانجات

 /استان /  مرکزبهداشت شهرستان

ادارات وسازمانهای دولتی 

 وغیردولتی 

 اسفند ماه-بهمن 

بارگذاری پیام درسامانه  5

 ...پورتال و/ اتوماسیون 

 اسفند ماه-بهمن  IT رابط سالمت سازمان با همکاری  اداره/سازمان  شاغلین  

 اسفند ماه-بهمن  روابط عمومی  اداره/سازمان  مردم  وعمومشاغلین  ارسال پیامک  0

 اسفند ماه-بهمن  روابط عمومی اداره/سازمان  "   " پالکارد /تهیه بنر 1

برگزاری جلسات  3

 آموزشی 

والدین دارای  –بویژه سالمندان ) عموم مردم 

مراکز  –زنان باردار  -سال 02کودک زیر 

  -ن ها زندا –پادگانها  –نگهداری بهزیستی 

مرکز /مرکز بهداشت شهرستان 

پایگاه /خدمات جامع سالمت 

 خانه بهداشت / سالمت 

/ پزشک و کارشناسان ستادی 

 بهورزان /مراقبین سالمت 

 اسفند ماه  –بهمن 



 پیام های بهداشتی                                   

 دچار نشویم ؟..... (کروناویروس ، آنفلوانزا و) چه کنیم تا به بیماریهای تنفسی 

 .ثانیه بشوییم  20مکرر با آب وصابون به مدت کامل ودست ها را بطور  .0

 .بپوشانیم  قسمت باالی آستین یا  هنگام سرفه وعطسه دهان وبینی خود را با دستمال .2

 .از دست دادن وروبوسی با دیگران به طور جدی خود داری نماییم  .1

 .نزدیک نداشته باشیم با مبتالیان به بیماریهای تنفسی تماس  .4

 . رعایت کنیم   ( چه سالم و چه بیمار)افراد از ی رامتر 0حداقل فاصله  .5

 .   بپرهیزیمبه چشم ها ، بینی ودهان خود از تماس دست آلوده  .7

 .خودرا در کوچه و خیابان نیندازیم کاغذی بینی ودستمال ،آب دهان  .7

و  لمس وسایل وسطوح عمومیدر مکان های شلوغ وحمل ونقل عمومی در حد امکان از  .1

 .خودداری نماییم  دست زدن به چشم و دهان خود 

 .را کامال بپزیم (گوشت و تخم مرغ )مواد غذایی  .2

 .درصورت داشتن عالئم شبیه آنفلوآنزا ،با آب و نمک دهان خود را شست و شو دهیم .00

تردد در روز های اول بیماری تنفسی ،ضمن استراحت در منزل از حضور در اماکن پر  .00

 .پرهیز کنیم 

 

 آبریزش بینی ،،سرفه،سردرد تب ،) در صورت تشدید عالئم بیماریهای تنفسی 

به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سالمت یا بیمارستان ....( تنگی نفس  و

 .مراجعه نمایید 

 

 کرونا ویروس جدید درمان های حمایتی دارد               
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