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روزنگارکروناویروس ((COVID-19
تازههای علمی کرونا ویروسها در WHO

کروناویروسها ( )CoVخانواده بزرگی از
ویروسهاست که باعث رخداد بیماریهای رایجی
مانند سرماخوردگی تا بیماریهای تنفسی مانند سندرم
تنفسی خاورمیانه ( )MERS-Covو سندرم حاد تنفسی
( )SARS-Covمیشود .کروناویروس نوع جدیدی از
این نوع ویروسها است که قبال در انسان تشخیص
داده نشده است .کروناویروسها به اصطالح زئونوز
هستند که طبق تعریف به معنای این است که
میتواند در حیوانات و انسانها به طور مشترک باعث
ایجاد بیماری شود .برای مثال سندرم حاد تنفسی
( )SARS-Covاز طریق گربه زباد ( )Civet Catو
سندرم تنفسی خاورمیانه ( )MERS-Covاز طریق
شتر به انسان انتقال یافته است .همچنین چندین نوع از
کروناویروسها شناخته شده هستند که در حال حاضر
انسان را آلوده نکرده است.
عالئم شایع این نوع عفونت شامل عالئم تنفسی ،تب،
سرفه ،تنگینفس و مشکالت تنفسی است که در موارد
شدیدتر این عفونت منجر به پنومونی ،سندرم حاد تنفسی،
نارسایی کلیه و حتی مرگ میشود.

برخی سواالت مهم

 نکات ایمنی جهت پیشگیری از این نوع عفونت
چیست؟
 رعایت بهداشت فردی (شستشوی منظم دستها،پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه)
 پخت کامل گوشت و تخممرغ پرهیز از نزدیک شدن به افرادی که دارای عالئم بیماریاز جمله عطسه و سرف ه هستند.
 چه کسانی در معرض ابتال به نوع شدید حاد بیماری
هستند؟
 افراد سالمند و افراد با بیماریهای زمینهای از جملهپرفشاری خون ،بیماریهای قلبی-عروقی و دیابت.
 کروناویروس چه مدت میتواند بر روی سطوح
زنده بماند؟
 هرچند در حال حاضر مدت زمان دقیق آن مشخضنیست ولی این نوع ویروس میتواند طی چند ساعت تا
چند روز بر روی سطوح باقی بماند و زمان آن با توجه به
نوع سطح ،دما و رطوبت محیطی متغیر است.
 نحوه پاکسازی محیط چگونه است؟
 جهت پاکسازی سطوح میتوان از مواد ضدعفونیکنندهساده استفاده کرد همچنین جهت پیشگیری از ابتال به این
نوع عفونت دستها را مرتب با دستمال حاوی الکل تمیز
کرده یا با آب و صابون بشویید و از لمس چشمها ،دهان
و بینی خودداری کنید.
 چه کارهایی نباید انجام دهیم؟
 استعمال دخانیات مصرف خودسرانه داروهای گیاهی سنتی استفاده از چندین ماسک به صورت همزمان مصرف خودسرانه داروها مانند آنتیبیوتیکها آیا احتمال انتقال از حیوانات اهلی و خانگی وجود
دارد؟
 خیر ،در حال حاضر شواهدی به نفع انتقال بیماری ازحیوانات خانگی و اهلی مانند سگ و گربه وجود ندارد.
 دوره کمون بیماری چقدر است؟
 تخمین زده میشود دوره بیماری بین  1تا  14روزباشد .در اکثر موارد حدود  5رو ز است.
 آیا آنتیبیوتیکها موثر هستند؟
 خیر ،آنتیبیوتیکها موثر نخواهند بود . احتمال ابتال به بیماری چقدر است؟
 خطرابتالبهبیماریوابستهبهمحلزندگیومسافرتهایاخیر هر شخص دارد .احتمال ابتال در مناطقی که موارد
تشخیص قطعی بیماری زیاد است بیشت ر میشود .در حال
حاضر  99درصد از موارد بیماری در چین اتفاق افتاده.

مراقبت عمومی کروناویروس ()2019-nCov
مطابق دستورالعمل WHO

اهداف
 مدیریت روند بیماری در زمان انتقال انسان به انسانیا حیوان به انسان
 تشخیص موارد جدید بیماری در کشورها فراهم کردن اطالعات اپیدمیولوژیک جهت انجام فرآیندارزیابی خطر در سطح ملی ،منطقهای و جهان
 فراهم کردن اطالعات اپیدیمولوژیک به عنواندستورالعملی برای انجام اقدامات الزم

تعریف مورد در نظام مراقبت 2019-nCov
بر اساس دستورالعمل WHO

مورد مشکوک ()Suspect case
 تعریف  :1فردی با عالئم عفونت حاد و شدید تنفسیتب ،سرفه ،که احتیاج به بستری شدن در بیمارستان داشته
باشد و هیچ علل دیگری از لحاظ کلینیکی برای توجیه
عالئم وی متصور نباشد و سابقه سفر یا اقامت در چین در
طول  14روز قبل از شروع عالئم را متذکر شود.
یا
 تعریف  :2فردی که مبتال به هر نوع بیماری حاد تنفسیباشد و حداقل یکی از موارد زیر را در طی  14روز قبل
از شروع عالئم داشته باشد:
 -تماس با مورد قطعی یا محتمل عفونت 2019-nCove

شکل )1تعداد کل موارد تایید تشخیص داده شده در سطح جهان  - 80350تعداد کل موارد مرگ و میر  2705نفر -تعداد کل موارد بهبود یافته  27878نفر

شکل  )2روند روزانه تعداد موارد بروز و تعداد موارد بهبود یافته  -تعداد موارد بروز  777و تعداد موارد بهبودیافته  2700در روز 2020/2/25

داشته یا فرد مشکوک در مرکز درمانی کار کرده یا در
آن حضور داشته که در آن مکان مورد قطعی یا محتمل
 2019-nCoveحضور داشته و تحت درمان بودهاند.
مورد محتمل ()Probable case
مورد مشکوکی که نتایج آزمایش وی جهت تشخیص
 2019-nCoveمبهم (بینتیجه) باشد یا با استفاده از
روش  pan-coronavirusآزمایش شده و نتیجه آن
مثبت بوده و شواهد آزمایشگاهی مبتنی بر سایر پاتوژنهای
تنفسی وجود نداشته باشد.
مورد قطعی()Confirmed case
فردی که صرف نظر از عالئم و نشانههای بالینی نتایج
آزمایشگاهی وی مثبت تایید شده باشد و مبنی بر وجود
عفونت  2019-nCoveباشد.

تعریف موارد قبل از شروع اپیدمی در ایران

مورد مشکوک  :مورد مشکوک موردی است که باید
نمونهگیری شده و بررسیهای بیشتری در مورد آن انجام
پذیرد:
 .1فرد مبتال به بیماری شدید تنفسی تبدار (سندرم
( SARIکه به دلیل تب ،سرفه و  ...نیازمند بستری
در بیمارستا ن است ،و عامل بیماریزای دیگری،
برای توجیه عالئم بیماری وی متصور نیست
(پزشکاندرموردتظاهراتغیرتنفسیوغیرمعمولبیماری
در افراد با نقص ایمنی باید هوشیار باشند) که حداقل یکی
از مشخصات ذیل را دارا باشد:
الف  -سابقه سفر به ووهان ( ،)Wuhanدر استان هوبای
( )Hubeiکشور چین ،در عرض  14روز قبل از شروع
عالئم بیماری
ب  -از کارکنان بهداشتی درمانی پزشک ،پرستار ،خدمه
و سایر پرسنل بخش باشد که در محل که یک مورد
بیمار تنفسی شدید ( )SARIبستری بوده است خدمت
کرده و تردد داشته است بدون توجه به ملیت یا سابقه
مسافرت آن بیمار.
ج–علیرغمدرمانهایمناسببرایپنومونی،پاسخبالینی
نامناسب بوده و به شکل غیرمعمول و غیرقابل انتظاری
وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیمتر شود (بدون توجه
به سابقه سفر و ملیت بیمار) حتی اگر عامل بیماریزای
دیگری که توجیهکننده وضعیت بالینی بیمار باشد ،نیز از
بیمار جداسازی شده باشد .
 .2بیمار دارای عالئم تنفسی (با هر شدتی که باشد) ،که
در عرض  14روز قبل از شروع عالئم بالینی یکی از انواع
تماسهای ذیل را داشته باشد:
الف  -تماس نزدیک ( )close physical contactبا
مورد قطعی و عالمتدار بیماری ،nCoV

ب  -کار در بیمارستان یا مرکز درمانی در کشوری که
انتقال داخل بیمارستانی در آن کشور گزارش شده باشد
ج  -تماس مستقیم با مخازن حیوانی بیمار (در صورتی
وجود عفونت کوروناویروسی جدید در حیوان قطعی
شده باشد) در کشورهایی که ،کوروناویروس جدید دارای
مخزن حیوانی باشد یا ابتال انسان در اثر انتقال zoonotic
محرز شده باشد.

تعاریف موارد بعد از شروع اپیدمی

مورد مشکوک
 بیمار با شرححال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراهبا تنگی نفس با یا بدون تب
 بیمار با عالئم تنفسی فوقانی/تحتانی با تظاهراترادیولوژیک بصورت انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا
دو طرفه در سیتیاسکن یا گرافی قفسه صدری
مورد محتمل
 هر مورد مشکوک که در عرض  14روز قبل سابقهتماس نزدیک با مورد قطعی COVID-19را داشته باشد.
 هر مورد مشکوک که در عرض  14روز قبل سابقهحضور در مناطق با اپیدمی  COVID 19را داشته باشد.
 فرد مبتال به پنومونی که علیرغم درمانهای مناسب،پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و سرعت
غیرقابلانتظاریوضعیتبالینیبیمارحادترووخیمترشود.
مورد قطعی
 -جداسازیویروس COVID-19ازفردباعالئمتنفسی

بایدها و نبایدها در ارتباط با بیماری کرونا

مواردی که مردم نسبت به موارد پیشگیری از ویروس
کرونا دقت کنند:
«بایدها»
.1اولینموردوشایدمهمترینآنشستشوییمداومدستها
با آب و صابون است که این امر توصی ه میشود حین
جابجایی از مکانی به مکان دیگر (به محض رسیدن به
منزل یا محل کار از فضای بیرون) .چون ممکن است
آالیندههای ناشی از ویروس کرونا بر روی هر سطحی از
بدن فرد یا اجسام حضور داشته باشند مانند لوازم محل کار،
ماشینآالت یا حتی خانه «چون افراد معموال لوازم خانه
را همانند میوهها و سبزیجات ،نان یا لوازم مصرفی را از
فروشگاهها و مراکز خرید تهی ه میکنند» به طبع این لوازم
توسط افرادی در قفسهها چیده شده یا در کیسه گذاشته و
به شما تحویل داده میشود با اینکه در چند روز اخیر در
ت میشود ولی باز ممکن است در
فروشگاهها بیشتر رعای 
چند روز قبل از اعالن عمومی لوازم فوق خریداری شده

باشند .بنابراین توصی ه میشود تا زمانی که از لوازم مصرفی
اطمینان ندارید رعایت بهداشت آن الزامی است .اگر از
ک میشود
نوع پختنی است که هنگام پختن از ویروس پا 
(به شرط پختن در دمای باالی  70درجه سانتیگراد) و
عالوه بر این به شرط پخت کامل و یا با شستشوی مواد
ضدعفونیکننده با الکل حداقل  70درصد (برای لباس و
وسایل) از پاک بودن آن اطمینان داشته باشیم.
در این حالت اصل دوم در ادامه اصل او ل است که؛
 .2شستشویی دستها قبل از خوردن غذا یا تهیه آن.
حتی بعد از تهیه غذا نیز دست خود را با مواد پاککننده
مناسب بشویید .افراد در طول روز ممکن است خیلی
دست خود را به صورت ،دهان یا بینی خود نرسانند ولی
خوردن و تهیه غذا امری است که چندین بار در طول
روز انجا م میگیرد.
 .3ممانعت از برخورد با قطرات سرفه یا عطسه افراد یا
حتی المقدور دور ماندن از این موارد یا با احتیاط فاصله
یا عدم ارتباط با این افراد یا وجود ماسک در خود فرد
سالم و فرد بیمار .افرادی که دارای عالیم سرفه و عطسه
میباشند در صورت عدم وجود ماسک و هنگام سرفه
و عطسه از دستمال برای عدم پخش شدن آن در محیط
استفاده کنند و بعد از انجام کار دستمال را در کیسه
مناسب قرار دهید.
.4درموارداستفادهازسطلزبالهمخصوصادرمحیطبیرون،
از سطلهای پدال دار یا در باز استفاده کنید و با دست
بدون محافظ،با درپوش سطل زباله تماس نداشته باشید.
.5رعایت موارد تماس با سایر افراد مانند دست دادن و
روبوسی و تا حد ممکن از حضور در مکانهای شلوغ و
تجمعات؛مخصوصادرمحیطهایبستهخودداریکنیدودر
صورت حضور حتما ماسک مناسب به همراه داشته باشد.
 .6در مکانها یا وسایل حمل و نقل عمومی حتما به موارد
رعایت تماس توجه کرده و در صورت برخورد دست
با دستگیره ماشین ،میلهها یا صندلی اتوبوس یا مترو،
محافظهای کناری پلههای برقی یا معمولی ،دگمههای
آسانسور یا زنگهای در و سایر موارد حتما قبل از اقدام
به سایر کارهای شخصی و اداری حتما دست خود را با
آب و صابون یا مواد ضدعفونیکننده الکلدار بشویید.
 .7استراحت در منزل ،مخصوصا افراد مبتال به موارد شبه
آنفلوانزا یا سرماخوردگی به همراه تب و سرفه الزامی است.
 .8ظروف و وسایل مصرفی افراد بیمار یا مشکوک به
بیماری را جدا نگهداری کنید و بیشتر از ظروف یکبار
مصرف باشد تعداد تماس با افراد بیمار کاهش یابد و در
اتاق این افراد بجز در موارد اضطراری حضور نداشته
باشند و اتاقی با تهویه مناسب و دارای پنجره باشد که
هوای اتاق برخی مواقع تعویض شود.
 .9وسایل مصرفی و کاربردی روزانه خود را به طور مدام
پاکسازی کنید که شامل موبایل ،شارژر و هدفون موبایل،

ریموت و کنترلهای موجود در خانه همانند تلویزیون
و اسپلیت یا وسایل تهویه یا مربوط به چراغها ،ماشین یا
درهایخودکارپارکینگودستهکلیدها،کارتهایموجود
«بانکی و سوخت» در کیف و خود کیف ،عینک و حتی
لوازم التحریر شخصی ،لوازم جانبی کامپیوتر و لپتاب
همانند موس ،کیبرد و  ....به صورت مرتب پاکسازی شود.
 .10پاک کردن مداوم سطوح و مکانهای در خانه و
محل کار که مدادم محل تردد یا جابجایی وسایل هست،
میز آشپزخانه ،میز که برای خرد کردن لوازم مصرفی در
آشپزخانه یا میز کار اداری و مخصوصا دستگیرههای
ورودی ساختمان است دقت شود.
.11مصرف مواد غذایی مقاوم جهت افزایش مقاومت بدن
همانند ویتامین سی ،میوه و سبزیجات
.12هنگام استفاده از رستورانها ،کافهها ،و تمام مکانهای
صرفغذاونوشیدنیحتمادستهایخودراقبلازمصرف
بشوییدوبیشترازظرفهاییکبارمصرفمخصوصاقاشق
و چنگال استفاده کنید .ولی توصیه جدی بر عدم حضور در
این مکانها برای صرف غذا و نوشیدنی هست مخصوصا
موارد مربوط به تهیه غذای آماده یا بیرونبرها است.
 .13در صورت مشاهده تب ،سرفه ،تنگی نفس ،لرز بدن،
درد بدن ،سردرد و اسهال ،تهوع و استفراغ و آبریزش بینی
دچار شدید به مراکز درمانی مراجعه کنید.
 .14این ویروس به شکل پنهان حداکثر تا  14روز در
ی میماند که در صورت تماس با موارد مشکوک
بدن باق 
این فاصله زمانی باید دقت شود.
.15برخیهامعتقدنداینبیماریازطریقدراپلت(قطرات)
ل میشود تا ذرات خشک در هوا .بنابراین احتیاطهای
منتق 
تماسی با فرد هنگام سرفه و عطسه و تماس دست بر
روی اشیاء یا سطوحی که از پاک بودن آن نسبت به این
آالیندهها مطمئن نیستید خودداری کنید و پراکندگی این
ویروس به شکل ذرات خشک در هوا هنگام تعویض یا
جابجایی وسایل لوله تراشه یا تهویه مصنوعی یا وسایل
ش میشود.
مربوط به تنفس کمکی بیمار به محیط پخ 
 .16در هنگام مراقبت از فرد مبتال به کرونا یا موارد مشکوک
حتما احتیاطهای تماس را رعایت کرده و قبل و بعد از
تماس با لوازم یا خود بیمار دستهای خود را با صابون
به مدت  20ثانیه یا با مواد الکی حداقل  60درصد بشویید.
 از تماسهای غیرضروری با حیوانات مزرعه و وحشیپرهیز کنید.
 موارد تماس شامل؛ ارائه خدمات درمانی به فرد بیمار،همسفر ،همکالسی ،همخانه ،همکار و  ...گفت ه میشود
که معموال در یک محیط بسته هستند.
 موارد مربوط به ماسک بیشتر هنگامیکه در کنار سایرس میشود
مردم هستند احسا 
 به طور کلی لیوان نوشیدنی ،ظروف خوردنی ،حوله،مالفه یا وسایل دیگرخود را با سایر افراد خانه یا محل
کار به اشتراک نگذارید .
 عالیم و نشانههای بیماری را چه در افراد سالم و چهافراد بیمار به طور مرتب بررسی کنید.
«نبایدها»
 به شایعات و اخبار از منابع غیررسمی توجه نکنید. استرس بیشتر نسبت به رعایت موارد بهداشت فردی،شایعات و ترس از بیماری نداشته باشید .چون استرس
ش میدهد.
ایمنی بدن راکاه 
ت میآورید تا از صحت
 هر اخبار و اطالعاتی که بدس آن مطلع نشدید برای دیگران ارسال نکنید.

بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک و
مواد ضدعفونیکننده

مطابق دستورالعملهای منتشر شده سازمان جهانی
بهداشت ،درخصوص نحوه استفاده صحیح از ماسک
برای محافظت از کرونا ویروس جدید ،افراد سالم فقط
در زمانی که با فرد مشکوک به ابتال به ویروس کرونا
(دارای عالئم سرفههای خشک ،عطسه و تب) مواجهه
دارند نیاز به استفاده از ماسک مناسب را دارند .همچنین
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت ،مردم سالم در شرایط
معمولی نیازی به استفاده از ماسک ندارند .هیچ شواهدی
در مورد مفید بودن استفاده از ماسک برای محافظت از
افراد غیر بیماروجود ندارد .در صورت تمایل به استفاده
از ماسک ،ماسکهای جراحی معمولی نیز برای افرادی
عادی مناسب است.
زمانی که فرد سرفه یا عطسههای مداوم دارد نیز به استفاده
از ماسک مناسب (جراحی N95 ،یا  )P2نیاز دارد ،در
صورت عدم امکان استفاده از ماسک ،فر د میتواند بر روی
دستمال کاغذی و یا روی بخش باالیی آستین لباس خود
سرفه یا عطسه کند .البته باید توجه داشت که دستمال
کاغذی مورد استفاده بالفاصله در سطل درب دار دور
انداخته شود .استفاده از ماسک N95یا ، P2فقط برای
افرادی که با بیماران مبتال به کروناویروس مواجهه دارند
و همچنین کادر درمانی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و
درمانی ،توصی ه میشود .استفاده از این نوع ماسکها برای
افراد عادی توصیه نمیشود .استفاده از ماسک فقط زمانی
که همراه با شستشوی مداوم دستها با آب و صابون مایع
یا مواد ضدعفونیکننده با پایه الکلی باشد ،موثر است .در
غیر این صورت ،استفاده از ماسک به تنهایی محافظتی از
فرد ایجاد نمیکند.
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