
کورونا ویروس
ویژه کادر بهداشتی درمانی



کوروناویروس چیست؟

هر خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید آن در ش•
. ووهان چین پیدا شده است 

شروع طغیان آن در اثر حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهی مرکز •
.  و غذاهاي دریایی در ووهان چین بوده است



همه گیر شناسی 

:کنون دو اپیدمی از سندرم هاي تنفسی در جهان رخ داده است تا •
ابتدا در عربستان در سال  (MERS-COV)سندرم تنفسی آسیاي میانه •

کشته ، انتقال از شتر به انسان 800بیش از –2012
تشخیص داده شد، 2003در  (SARS-COV)سندرم تنفسی حاد شدید •

هنگ کنگ به کام مرگ / در چین2002-2003نفر را در سال 650حدود 
. کشید، از خفاش و گربه به انسان منتقل می شود



عالیم ابتال به این ویروس چیست؟

تب، سرفه، کوتاهی تنفس، عالیم گوارش، اسهال: عالیم شایع •
حاد تنفسی، سندرم (پنومونی) عفونت ریه :عالیم در موارد شدید •

شدید، نارسایی کلیه، مرگ



چه کسانی بیشتر مستعد ابتال هستند؟

سالمندان•
افراد داراي بیماري زمینه اي مثل دیابت، بیماري هاي قلبی•
خانم هاي باردار•

کودکان•



آیا بیماری از راه حیوانات قابل انتقال است؟

حسوب این بیماري جدید یك بیماري قابل انتقال از حیوان به انسان م•
می شود اما هنوز راه هاي انتقال، مخازن حیوانی، آن به طور دقیق 

.  مشخص نمی باشد
.نیداز مصرف محصوالت حیوانی به صورت خام یا نیمه پخته پرهیز ک•
یوانی از دست زدن بدون دستکش به گوشت، شیر یا سایر محصوالت ح•

.خام پرهیز کنید



آیا انتقال فرد به فرد امکان پذیر است؟

راه هاي احتمالی انتقال•
انتشار از راه هوا•
مبتالنزدیك با انسان تماس •
آلودهزدن به وسایل دست •



راه های پیشگیری

به طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شوي کامل دست ها با •
.آب و صابون کنید

ه سرفه، عطس)از دست دادن و روبوسی کردن با افراد داراي عالیم تنفسی •
.خودداري کنید...( و

ت و یا قسم( ترجیحا)دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال •
.باالي آستین بپوشانید

.فاصله حداقل یك و نیم متري را از افراد بیمار رعایت کنید•
.از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید•
.از رها کردن دستمال کاغذي هاي مصرف شده در محیط خودداري کنید•
.از خوردن مواد غذایی نیم پز خودداري کنید•
.وحشی خودداري کنند/ از تماس با حیوانات اهلی•



چگونه از خود محافظت کنیم؟



































آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟

ا باید حتم. استفاده از ماسك به تنهایی باعث محافظت نمی شود•
.بهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید

:صرفا در این موارد استفاده از ماسك توصیه می شود•
دارید ( سرفه یا عطسه) زمانی که عالیم تنفسی•
از فرد مبتال به این بیماري مراقبت می کنید•
مبتال به این بیماري هستید•



چگونه ماسک بزنیم؟

قبل از ماسك زدن دست هاي خود را با آب و صابون مایع یا مایع •
.دستشویی بر پایه الکل بشویید

اشد و مطمئن ب. به طور کامل دهان وبینی خود را با ماسك بپوشانید•
.که فضایی بین صورت و ماسك وجود نداشته باشد

.در زمانی که ماسك دارید اصال به آن دست نزنید•
.در صورتی که ماسك مرطوب یا آلوده شود آن را تعویض کنید•
ه در هنگام برداشتن ماسك، آنرا از پشت خارج کرده و در سطل زبال•

ر پایه دردار گذاشته ودستها را با آب و صابون مایع یا محلول شستشو ب
.الکل بشویید



کیست؟فرد مشکوک به بیماری 

تري در فردي است که به دلیل تب، سرفه و تنگی نفس نیازمند بس•
یماري بیمارستان بوده و عامل بیماریزاي دیگري براي توجیه عالیم ب

:وي وجود ندارد و حداقل یکی از موارد زیر را دارا است
روز قبل از شروع 14در عرض چین و مناطق مشکوک، سابقه سفر به کشور •

عالیم بیماري
تماس نزدیك با مورد قطعی و عالمتدار بیماري•
/  تملمح)مراقبت مستقیم از بیمار مبتال به عفونت ناشی از کورونا ویروس•

(قطعی



تماس نزدیک به چه معنا است؟

تماس بیمارستانی با بیمار•
هر همکار بودن یا همکالس بودن با فرد مبتال به کورونا ویروس یا•

ه مشترکتماس شغلی با بیمار مبتال به کورونا ویروس در فضاي بست
یه همسفر بودن با فرد مبتال به کورونا ویروس در یك وسیله نقل•

مشترک



چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟

هنوز مشخص نمی باشد که ویروس کورونا ویروس چه مدت بر روي •
.سطوح زنده می ماند

اطالعات فعلی نشان می دهند که براي چند ساعت این ویروس بر•
.روي سطوح زنده می مانند

ح از مواد شستشودهنده مثل وایتکس می تواند ویروس را از روي سطو•
.بین ببرد



دوره کمون بیماری چه مدت است؟

دوره کمون مدت زمانی است که بین ورود عامل بیماري زا و شروع •
.عالیم فاصله است

.روز می باشد14تا 1دوره کمون این بیماري بین •



آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟

س تاکنون واکسن یا داروي ضد ویروس براي درمان این دسته از ویرو•
.استدرمان عالمتی . ها یافت نشده است

اگر می خواهید خودتان را از بیماري محافظت کنید باید به اصول•
مار عدم تماس نزدیك با فرد بیو بهداشت دست و بهداشت تنفسی 

.پایبند باشد



ظر پزشک به بیماران مشکوک یا تایید شده مبتال به کورونا ویروس جدید که طبق نتوصیه 
ه بستری نیاز به بستری در بیمارستان ندارند و افراد با کورونا ویروس جدید تایید شده ک

:شده اندترخیصبعد از تثبیت عالیم از بیمارستان بوده اند و

.شویددر منزل بمانید و فقط براي ویزیت پزشك از منزل خارج •
.کنیدخود را از سایر افراد خانواده که در منزل هستند جدا •
.کنیداز ماسك استفاده •
در صورتی که احتمال می رود مراقب با خون، مدفوع یا سایر مایعات•

داشته بدن بیمار مثل بزاق، خلط، ترشحات بینی، استفراغ، ادرار تماس
.کندباشد باید ازدستکش و ماسك یك بار مصرف استفاده 

.کنیدآداب تنفسی را هنگام سرفه و عطسه رعایت •



.بشوییددست هاي خود را مرتب •
.نکنیداز وسایل مشترک در منزل استفاده •
زانه مکان هایی در منزل را که به صورت مشترک استفاده می شوند رو•

.کنیدتمیز 
.کنیدعالیم خود را پایش •
ویه منتفی افراد مبتال به کوروناویروس باید تا زمانی که خطر انتقال ثان•

ر تصمیم گیري در مورد این مدت زمان ب. شود در منزل ایزوله بمانند
.مربوطه می باشدطبق نظر پزشكبوده و متفاوتاساس هر فرد 





توصیه های تغذیه ای به منظور افزایش ایمنی بدن در برابر ابتال 

به جاي مکمل هاي ویتامینی از مواد غذایی طبیعی استفاده -1•
است، مثال مصرف یك عدد پرتقال موثرتر از قرص ویتامین ث. نمایید

چون پرتقال عالوه بر ویتامین ث مجموعه اي از ریز مغذي ها و 
B6امین ویتامین هاي دیگر مثل منیزیم، پتاسیم، اسید فولیك و ویت

.را نیز دارا می باشد
از میوه ها و سبزیجات تازه مخصوص همان فصل که ویتامین ث-2•

س، گوجه بیشتري دارند از قبیل پرتقال، لیمو شیرین، نارنگی، کرف
.استفاده کنید... فرنگی و 

مواد غذایی پروتئین دار مثل ماهی، مرغ، گوشت، تخم مرغ و -3•
.را به مقدار کافی در رژیم غذایی خود بگنجانید... حبوبات و 



به ... اگر با وجود رعایت همه مسائل بهداشتی و تغذیه اي و -4•
:بیماري شبه آنفلوانزا مبتال شدید

مایعات گرم مانند چاي، سوپ رقیق، دم کرده هاي گیاهی بیشتر •
. مصرف نمایید

ه در تهیه سوپ از جوجه و ماهی و انواع سبزیجات خرد شدبهتر است •
.مثل هویج، کرفس، پیاز، قارچ، لیموترش استفاده کنید

وعده 6یا 5بی اشتهایی، بهتر است مواد غذایی را در در صورت •
.مصرف نمایید



ماران اصول کنترل عفونت در ارائه خدمات بالینی به بی
مشکوک به کورونا ویروس

حتمالی نبع امو کنترل عفونت در زودهنگام ، تشخیص البالینی باظن •
به کار گیري احتیاطات استاندارد براي همه بیماران•
رد در ، قطره اي، و هوا بتماسی)بیشتر احتیاطی ت مایري از اقداگبهره •

شکوک موارد مدر ( آئروسولکننده ذرات ایجاد ت ماصورت اقدا
اقدامات کنترل عفونتی مدیریتی•
اقدامات کنترل عفونتی مهندسی و محیطی•



در زمان تریاژ

.به بیمار مشکوک به کورونا ویروس یك ماسك طبی داده شود•
(ستهترجیحا اتاق ایزوله با در ب)بیمار به فضایی جداگانه هدایت شود•
.بین بیمار با سایرین حداقل یك متر فاصله وجود داشته باشد•
ذي به بیمار توصیه شود که هنگام عطسه یا سرفه از دستمال کاغ•

.استفاده نماید یا در بخش باالیی آرنج سرفه یا عطسه نماید

.بالفاصله بعد از عطسه یا سرفه دست ها را بشویید•



احتیاطات قطره ای

یك تا دو له صفاورتی که در صهرکدام از کادر ارائه دهنده خدمت، در •
.نندمی دهند، باید از ماسك طبی استفاده کمتر از بیمار ارائه خدمت 

.بیمار در اتاق انفرادي قرار داده شود•
م عالئورتی که در حال ارائه خدمت به بیماري هستند که داراي صدر •

محافظ می باشد باید کادر درمانی از عینك یا( عطسه، سرفه)تنفسی 
.ورت استفاده نمایندص

ورتی که بیمار از اتاق خارج می شود حتما از ماسك طبی صدر •
سعی استفاده نماید اما تا جایی که امکان دارد و ضرورت بالینی ندارد

.  شود بیمار از اتاق بیرون برده نشود



احتیاطات تماسی 

عفونی براي پیشگیري از تماس مستقیم و غیر مستقیم با ترشحات•
.شودباید احتیاطات قطره اي و تماسی رعایت 

باید از ماسك، کورونا در هنگام ورود به اتاق بیماران مشکوک به •
.نمودفاده استپالستیکی دستکش، عینك و گان ضد آب یا پیش بند 

راي امکان از وسایل معاینه و طبی یکبار مصرف و انحصاري بورتصدر •
.شودبیمار استفاده 

ان نیز مورد نظر براي سایر بیماروسیله ورتی که ضرورت شود که صدر •
.استفاده شود باید تمیز و ضدعفونی شود

ژه کادر درمان باید از لمس چشم و بینی و دهان با دست آلوده به وی•
.با دستکش آلوده خودداري نمایند



مانند از آلوده نمودن سطوحی که در تماس مستقیم با بیمار نیستند•
.خودداري شود... کلید برق، دستگیره اتاق و 

.باشدبايد تهويه مناسب داشته اتاق •

از جابجايي و خروج بيمار از اتاق بايد خودداري نمود مگر •
.ضرورت باليني ايجاد شود

. بهداشت دست بايد مورد تاكيد باشد•



هوابرداحتیاطات 

می درمانی که اقدامات تولید کننده آئروسول براي بیمار انجامکادر •
.مناسب استفاده نمایند( PPE)محافظدهند باید از وسایل 

کنندهترجیحا از اتاق جداگانه انفرادي براي انجام اقدامات تولید •
.آئروسل استفاده شود

بار در ساعت باشد یا در 12تهویه اتاق به صورت فشار منفی و تهویه •
لیتر در ثانیه به ازاء هر بیمار 160صورتی که تهویه طبیعی باشد باید 

.باشد
اق آئروسل افراد غیر ضروري در اتدر زمان انجام اقدامات تولید کننده •

.حضور نداشته باشند



(  ندزداییگ، ضدعفونی و ستشوش)رفی مصواد م

هاي رآوردهفابون و یا استفاده از صشستشوي دست ها با آب و پیشنهاد می شود •
.انجام شودضد عفونی کننده دست بر پایه ي الکل 

درصد به عنوان مرطوب 1/45درصد، گلیسرول 80ضدعفونی دست برپایه اتانول •
هزارم درصد جهت حذف اسپور باکتري ها می 125کننده و پراکسید هیدروزن 

.باشد

درصد به 1/45درصد، گلیسرول 75ایزوپروپیل الکل ضدعفونی دست برپایه •
هزارم درصد جهت حذف اسپور 125عنوان مرطوب کننده و پراکسید هیدروزن 

.باکتري ها می باشد



نفسی ترشحات تبوسیله حیط اطراف بیماران متوجه به آلوده شدن با •
بیماردر مراکز و سطوح داراي تماس مداوم و مکرر با دست هاي 

درمانی و بهداشتی، اورژانس ها، آمبوالنس ها و سایر مکان هایی که
هاي بیماران در آنجا نگهداري می شوند، استفاده از ضدعفونی کننده

درصد بر 1سطح متوسط بر پایه آب، الکل و یا هیپوکلریت سدیم 
مبناي محصوالت به ثبت رسیده در سازمان غذا و دارو توصیه می

.شود
درصد 5/25یك حجم هیپوکلریت سدیم + حجم آب 99•



معرض تماس راد در فامدیریت 

روز از زمان تماس بر 14به تماس یافتگان توصیه می گردد تا مدت •
.سالمت خود نظارت داشته باشند

در صورت بروز هر گونه عالیم از آخرین روز تماس احتمالی خود به •
.پزشك مراجعه کنید

.بهداشت تنفسی و بهداشت دست را رعایت کنید•
اید با سطوح آلوده شده با ترشحات تنفسی با مایعات بدن بیماران ب•

1)ماده گندزداي معمولی خانگی حاوي محلول رقیق سفیدکننده 
.تمیز و گندزدایی شود( قسمت آب99قسمت سفید کننده با 


