ویروس در بین حیوانات سراسر جهان بسیار شایع است.

PLT/CAT-PIC/031-01

کوروناویروسها به ندرت میتوانند تکامل پیدا کرده و انسان را
آلوده کنند .این اتفاق تاکنون در رابطه با کوروناویروس سندروم
تنفسی خاورمیانه ( )MERS-COVو کوروناویروس سندروم حاد

گوارشی ماننيد تهيوع ،اسيتفرا و یيا اسيهال و بيدون تغییير در
وضعیت روانی(یعنی گیجی ،بیحالی(
هور نهفتگی بیماری :بین  3تا  01روز (بطور معمول یک
هفته)
را های انتقال ویروس چیست؟

تنفسی()SARS-COVرخ داده است که در جریان شیوع این



از طریق ذرات موجود در هوا (سرفه و عطسه)

ویروسها در سالهای  3002و  3003نزدیک به  3000نفر جان



تماس بدنی نزدیک (روبوسی ،لمس بدن یا دست دادن)

خود را از دست دادند.



تماس دست با سطح آلوده به ویروس و لمس چشمها،
بینی یا دهان قبل از شستن دستها

کوروناویروس :9183


مرکز بهداشتی درمانی اردیبهشت

سازمان بهداشت جهانی در تاریخ  20دسامبر سال  3002توسط

نحوه مراقبت از بیمار مشکوک یا مبتال به کوروناویروس 9102

مقامات چینی هشدار داد که مواردی شبیه ذات الریه در شهر

گرو های هر معرض خطر:

ووهان کشور چین به تایید رسیده است .شهری با  00میلیون

کودکان – سالمندان باالی  00سال – افراد دارای ضعف در

جمعیت که در جنوب چین و در نزدیکی مرز تایوان و کره قرار

سیستم ایمنی بدن

گرفته است .عالیم بیمار از خفیف تا پیشرفته متغیر است:

بیماران دارای عالئم خفیف ،بدون عالئم هشدار دهنده و ب دو

در منزل
تهیه و تنظیم:
واحد کنترل عفونت
بهمن 8931
کوروناویروس چیست؟

عالئم خفیف :تب خفیف ،سرفه ،ضعف ،آبریزش بینی و گلودرد

موارد نادر از طریق آلودگی مدفوع

وجود شرایط مزمن (مانند بیماریهيای ریيه یيا قليب ،نارسيایی

کوروناویروس نام یک خانواده بزرگ ویروسی است که سویههای

کلیوی و یا شرایط نقص ایمنی بدن که فرد را در معير

مختلف در آن قرار دارد و باعث بروز بیماریهای تنفسی در افراد

ابتال به بیماری قرار میدهد) ميیتواننيد در محيیط خانيه ميورد

میشود .ویروس سرماخوردگی معمولی نیز در این خانواده

مراقبت قرار گیرند.

طبقهبندی میشود .پس بهتر است بدانید که تقریبا تمام افراد،
حداقل یکبار در طول عمر خود با این ویروس مواجه شدهاند .این

عالئ

م هش

دار ههن

د  :تنگييييی نفييييس یييييا

مشکل در تنفس ،افزایش ترشح (یعنی خلط یا خونریزی) ،عالئم

خطير

ترشحات تنفسی و سرفه بیمار آلوده گردد ،باید فوراً تعویض شود.

 از تماس مستقیم با مایعات بدن ،به خصوص ترشحات دهان یا

 بیمار را در یک اتاق جداگانيه و بيا تهویيه مناسيب قيرار دهیيد.

ماسک بعد از پایان استفاده ،با شرایط بهداشتی بيه طيور مناسيب

تنفس و مدفوع خودداری کنید( .توصیه به استفاده از دستکش

(بطور مثال پنجره را باز نگه دارید)

جمعآوری و دفع گردد و بهداشت دست بعد از برداشيتن ماسيک

 محدودیت ارتباط و تماس بیمار بيا افيراد دیگير (فيرد مراقبيت

انجام گیرد.

کننده از بیمار باید از نظر سالمتی در وضعیت خوبی باشد ،بطيور

 بهداشت دست را فورا به دنبال تماس با افراد بیمار یا محیط

مثال سالمند نباشد)

اطراف آنها انجام دهید.

توصیههای مراقبت هر منزل:

 اعضای خانواده باید از تردد بيه اتياق بسيتری بیميار خيودداری

نزدیک شدن به کودك باید از ماسک استفاده نماید و قبل از
تماس با کودك ،دستهای خود را بشوید.
 تردد و جابجایی بیميار محيدود باشيد و فضيای مشيترك را بيه
حداقل برسانید .اطمینان حاصل کنید که فضياهای مشيترك (بيه
عنوان مثال آشپزخانه و حمام) بيه خيوبی تهویيه ميیگردنيد (بيه
عنوان مثال پنجرهها را باز نگه دارید).
 فرد مراقبت کننده از بیمار زمانی که با فرد بیميار در یيک اتياق
قراردارد باید از ماسک معمولی استفاده نماید و دقت کند کيه بيه
طورمناسب صورت را بپوشياند .در حيین اسيتفاده ،ماسيک نبایيد
لمس شود یا دستکاری شود .اگر ماسک فيرد مراقبيت کننيده ،بيا

 کلیه پسماندهای بیمار در یک ظرف دربدار در اتاق بیمار
جمعآوری و سپس در سطل منزل دفع گردد.
 خودداری از استفاده وسایل مشترك با سایر اعضای خانواده
مانند ظروف غيا ،سیگار ،حوله ،ملحفه و ..
 شستشوی ظروف غيایی بیمار با آب و مایع ظرفشویی توصیه
میشود.
 به طور روزانه سطوح مورد تماس بیمار بطور مثال توالت و

نمایند.
 مادر شیرده بیمار ،میتواند به شیردهی ادامه دهد .مادر هنگام

و ماسک)

روشویی با محلول ضد عفونی وایتکس رقیق ()%0گندزدایی
 هنگام استفاده از آب و صيابون ،از حوليههيای کاغييی یيکبيار
مصرف استفاده شود و دستها خشک گردد.
 رعایت آهاب تنفسی و سرفه:

شود.
 البسه ،حوله و ملحفههای مورد استفاده بیمار با استفاده از
ماشین لباسشویی در آب  00تا  20درجه شسته شود.
 به دلیل احتمال ایجاد ذرات ریز آلودهکننده ،از تکاندن البسه و
ملحفههای بیمار خودداری شود.
 توصیه به پیگیری درمان و مراجعه مجدد بیمار در صورت بروز
عالئم هشدار
 اگر یکی از اعضای خانواده عالئم عفونت حاد تنفسی از جمله
تب ،سرفه ،گلو درد و تنفس دشوار را دچار شد ،بالفاصله به
پزشک مراجعه و توصیههای بهداشتی را دنبال کند.

