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گان تنفسي خاور مياهن "كروان وريوس "نشان  

 

     

 

 يمارستانيب عفونت كنترل يها دستورالعمل ديبا يماريب نيا كنترل در است مسلم آنچه

!ميريبگ يجد خودمان هم و مارانيب سالمت يبرا را  
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 :مقدمه 
 نگردیده شناسایی ویروس كورونا گونه در كنون تا كهCORONAVIRUS كورونا ویروس جدید نوع یک باشيد می مطلع كه همانگونه

 شده گزارش ، 2102سال اخير ماهه 2 طی در بهداشت، جهانی سازمان شرقی مدیترانه منطقه در انسانی مورد 9 حداقل در است،

 .است

 سندرم تا سرماخوردگی از بيماریها از طيفی سبب توانند می كه دارند تعلق (SARS) ویروسها بزرگ گونه یک به ها ویروس كورونا

 پذیري انتقال ، بيماریزایی عفونت، منبع تعيين است گردیده شناسایی جدید ویروس كه مرحله این در.شوند شدید حاد تنفسی

 مورد و آوري جمع بيماران مسافرت سابقه شغل، بالينی، عالیم ، ها تماس زمينه در كاملی اطالعات باید لذا و دارد اهميت بسيار

 گشا راه و حساس بسيار بيماري موارد كامل و بموقع دهی گزارش و مراقبت سيستم بودن فعال لذا . گيرد قرار تحليل و تجزیه

از شما دعوت می گردد با مطالعه متن پيش روآگاهی خود و خانواده را نسبت به شناخت و مراقبت در برابر این بيماري را باال .بود خواهد

 . ببرید 

Coronavirus 

Q:What are coronaviruses? 

A: Coronaviruses are common viruses that most people get some time in their life. Human coronaviruses usually 

cause mild to moderate upper-respiratory tract illnesses.  

Coronaviruses are named for the crown-like spikes on their surface. There are three main sub-

groupings of coronaviruses, known as alpha, beta and gamma, and a fourth provisionally-assigned new 

group called delta coronaviruses. 

Human coronaviruses were first identified in the mid 1960s. The five coronaviruses that can infect people are: alpha 

coronaviruses 229E and NL63 and beta coronaviruses OC43, HKU1, and SARS-CoV, the coronavirus that causes 

severe acute respiratory syndrome.  

Coronaviruses may also infect animals. Most of these coronaviruses usually infect only one animal species or, at 

most, a small number of closely related species. However, SARS-CoV can infect people and animals, including 

monkeys, Himalayan palm civets, raccoon dogs, cats, dogs, and rodents. 

 چيست؟  ويروس كرونا
هاي انسانی كرونا معموال منجر  ویروس. شوند هایی هستند كه اكثر افراد در طول زندگيشان به آن مبتال می هاي كرونا، ویروس ویروس

هاي تاج مانند روي سطح آنها به این  هاي كرونا بخاطر تيغ ویروس .شوند هاي خفيف تا نيمه شدید شبكه تنفسی فوقانی می به بيماري

 .اند  نام شناخته شده

و یک گروه چهارم كه به تازگی بوجود آمده، با « گاما آلفا، بتا،»هاي هاي كورونا وجود دارد، با عنوان و سه زیر گروه اصلی براي ویروس

 .عنوان دلتا

 :تواند افراد را مبتال كند، عبارتند از پنج ویروس كورونا كه می . شناسایی شدند 01هاي كرونا براي اولين بار در اواسط دهه  ویروس

http://www.hamshahrionline.ir/details/213995
http://www.hamshahrionline.ir/details/213995
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تواند به سندرم  ویروس كورونا می .SARS-CoV و OC43 ،HKU1 و ویروس كروناي بتا 229E ،NL63ویروس كوروناي آلفا 

هاي كرونا معموال تنها یک گونه جانور  هاي كرونا ممكن است حيوانات را نيز مبتال كند، اكثر این ویروس ویروس .تنفسی حاد منجر شود

 ها و جوندگان ها، سگ هاي راكون، گربه هاي هيماليایی، سگ ها، گربه كنند ازجمله ميمون را مبتال می

 

Q: How common are human coronavirus infections? 

A: People around the world commonly get infected with human coronaviruses. However, one exception is SARS-CoV. 

Since 2004, there have not been any known cases of SARS-CoV infection reported anywhere in the world. 

 

 :هاي انساني كرونا  ابتال به ويروسشيوع 
است كه  SARS-COVالبته یک استثنا وجود دارد و آن ویروس . شوند افراد در سراسر دنيا عموما به ویروس انسانی كرونا مبتال می

 .در هيچ جاي دنيا گزارش نشده است SARS-COVتاكنون هيچ مورد شناسایی شده از ابتال به ویروس  2112البته از سال 

 

 

Q: Who can get infected? 

A: Most people will get infected with human coronaviruses in their life time. Young children are most likely to get 

infected. However, you can have multiple infections in your life time.  

 :افراد در معرض خطر 
هرچند در طول زندگيتان ممكن . احتمال ابتالي كودكان از همه بيشتر است. شوند اكثر افراد در طول زندگيشان به این ویروس مبتال می

 .است چندین بار مبتال شوید

Q: How do I get infected? 

A: The ways that human coronaviruses spread have not been studied very much, except for SARS. However, it is 

likely that human coronaviruses spread from an infected person to others through— 

 the air by coughing and sneezing, and   

 close personal contact, such as touching or shaking hands.  

These viruses may also spread by touching contaminated objects or surfaces then touching your mouth, nose, or 

eyes.  

In one case, the SARS virus was though to spread through infected stool that got into the air; people breathed this 

in and got infected. 
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 :ابتال  گيچگون

با این حال . SARSهاي انسانی كرونا مطالعات چندانی صورت نگرفته است، غير از ویروس  هاي شيوع ویروس  درباره راهتاكنون 

هاي انسانی كرونا از یک فرد مبتال به فردي دیگر، از طریق هوا بوسيله عطسه یا سرفه و تماس  احتمال این وجود دارد كه ویروس

ها ممكن است از طریق لمس اشيا یا سطوح آلوده و سپس تماس  این ویروس.دادن انتقال یابدنزدیک فردي مانند لمس كردن یا دست 

 .با دهان، بينی یا چشم نيز انتقال یابد

Q: When can I get infected? 

A: In the United States, people usually get infected with human coronaviruses in the fall and winter. However, you 

can get infected at any time of the year. 

 

 

 شويم؟ چه زماني مبتال مي
شوند، هر چند احتمال ابتال در هر زمان از سال  هاي پایيز و زمستان به ویروس انسانی كرونا مبتال می در آمریكا افراد معموال در فصل

 .وجود دارد

 
 

 
Q: What are the symptoms? 

A: Human coronaviruses usually cause mild to moderate upper-respiratory tract illnesses of short duration. 

Symptoms may include runny nose, cough, sore throat, and fever. These viruses can sometimes cause lower-

respiratory tract illnesses, such as pneumonia. This is more common in people with cardiopulmonary disease or 

compromised immune systems, or the elderly.  

SARS-CoV can cause severe illness. To learn more, see Symptoms of SARS.  

 

http://www.cdc.gov/sars/about/fs-SARS.html#symptoms
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 :و نشانه هاي بيماري م عالئ

عالئم آن ممكن است  .شود هاي موقتی شبكه فوقانی تنفسی خفيف و نيمه خفيف می هاي انسانی كرونا معموال منجر به بيماري ویروس

هاي شبكه تنفسی تحتانی  ها ممكن است منجر به بيماري گاهی اوقات این ویروس. شامل آبریزش بينی، سرفه، گلودرد و تب باشد

-SARS. تر است هاي ایمنی ضعيف دارند و افراد مسن شایع این بيماري در افرادي كه عارضه قلبی یا سيستم. الریه شود مانند ذات

COV هاي شدید شود ست منجر به بيماريممكن ا. 

 
 
 

Q: How can I protect myself? 

A: There are currently no vaccines available to protect you against human coronavirus infection.  You may be able to 

reduce your risk of infection by—  

 washing your hands often with soap and water,  

 not touching your eyes, nose, or mouth, and  

 avoiding close contact with people who are sick.  

For information about hand washing, see CDC’s Clean Hands Save Lives! 

 توانيم در برابر اين بيماري از خود محافظت كنيم؟ چگونه مي

توانيد از طرق زیر، خطر ابتالي خود را  می. در حال حاضر واكسنی براي حفاظت از شما در برابر ابتال به ویروس انسانی كرونا وجود ندارد

 : كاهش دهيد

استفاده  دستمال نآ از پس و بگيرید را خود دهان بينی و جلوي دستمال با :و عطسه كردن سرفه هنگام در بهداشتی اداب رعایت

اگر دستمال موجود نباشد در زمان سرفه و عطسه ناگهانی ، می توان از قسمت باالي آستين یا یقه  .بياندازید زباله سطل در را شده

 .لباس یا شال گردن كه پارچه اي است استفاده نمود

 

 

          

 

 

http://www.cdc.gov/handwashing/
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با محلول پایه  ثانيه 21الی 21 بمدت حداقل  با آب و صابون بشویيدعطسه  یا سرفه از پس مخصوصادستها را چندین بار در طول روز 

  می باشد بابيان غيرسریعصلوات  5ذكر معادل  ثانيه بااب و صابون حداقل زمان شتشوي دست   01الی  21الكلی و 

 

رنگ آبی و سياه  در عكس زیر، بخش هایی هستند كه در . هنگام شستشوي دست هایتان به نوک انگشتان و تمام شست دقت كنيد

 .دل بيماري ها می گردن و باعث انتقا یک شستشوي معمولی و سریع، معموالً تميز نمی شوند مخصوصا بخش هاي سياه 

 
 .كنيد می وارد بدن خود به را ویروس طریق این از زیرا كنيد پرهيز خودچشم،دهان،بينی  به زدن دست از االمكان حتی

 
 .كنيد خودداري و شلوغ مكانهاي پرازدحام و ها محل به آمد و رفت از دارید عفونت تنفسی و سرماخوردگی شبيه عالئمی چنانچه

دچار تب ،سرفه و عالئم تنفسی و یا گوارشی ،كسالت مشابه   سفر از از مراجعت پسروز  02الی   01اگر زائري در عرض 

 .مبتال شده باشد MERSممكن است به   كنيد مراجعه پزشک به بالفاصلهسرماخوردگی شود 
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قرار بگيرید در این حاالت و مخصوصاً اگر جمعيت زیادي درحد شانه به شانه  در سفر حج و یا مكان هاي شلوغ  ممكن است كه در بين 

 .استفاده نمائيد طبی بيماري كه عطسه می كند در نزدیكی شما قرار داشت، بهتر است  از ماسک فرد

 . از سرایت بيماري به دیگران جلوگيري می كند استفاده از ماسک طبی در هنگام ابتال به بيماري تنفسی حاد توسط فرد بيمار

   

 .از تماس نزدیک با افراد مبتال خودداري كنيدو  فاصله بگيرید متر 2 حداقل بيماري به مشكوک افراد از

 .كنيد خودداري و  روبوسی دادن گرفتن،دست آغوش در از بيماري هنگام در

 

 .نياندازید زمين به عمومی مكانهاي در را خود دهان آب

 

 

 .بنوشيد كافی مایعات و بآ و باشيد داشته مناسب تغذیه

 .باشيد داشته مناسب استراحت و خواب كنيد سعی

 .كنيد خودداري زنده پرندگان فروش بازارهاي و ن پرندگا باالخص و حيوانات با س ازتما

 

Q: What should I do if I get sick? 

A: If you have an illness caused by human coronaviruses, you can help protect others by—  

 staying home while you are sick,   

 avoiding close contact with others,  

 covering your mouth and nose when you cough or sneeze, and  

 keeping objects and surfaces clean and disinfected.  
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 در صورت ابتال چه بايد بکنيم؟

هنگامی كه بيمار هستيد، در خانه : این بيماري شویدتوانيد مانع ابتالي دیگران به  اید، می هاي انسانی بيمار شده اگر در اثر ویروس

بمانيد، از تماس نزدیک با سایر افراد خودداري كنيد، هنگام سرفه و عطسه، جلوي دهان خود را بگيرید، اشيا و سطوح را تميز و غير 

  .آلوده نگهدارید

Q: How do I get diagnosed? 

A: Laboratory tests can be done to confirm whether your illness may be caused by human coronaviruses. However, 

these tests are not used very often because people usually have mild illness. Also, testing may be limited to a few 

specialized laboratories.  

Specific laboratory tests may include: 

 virus isolation in cell culture, 

 polymerase chain reaction (PCR) assays that are more practical and available commercially, and     

 serological testing for antibodies to human coronaviruses. 

Nose and throat swabs are the best specimens for detecting common human coronaviruses. Serological testing 

requires collection of blood specimens. 

 شود؟ بيماري ما چگونه تشخيص داده مي   

هرچند، این . نجام دادهاي آزمایشگاهی را براي تایيد اینكه آیا بيماري شما در اثر ویروس انسانی كرونا بوده یا خير، ا توان تست می

ها تنها به  شود، زیرا افراد معموال عالئم بيماري خفيف را دارند، همچنين ممكن است انجام این آزمایش ها هميشه استفاده نمی تست

ایزوله نمودن ویروس در كشت : هاي آزمایشگاهی خاص ممكن است شامل موارد زیر باشد تست.چند آزمایشگاه تخصصی محدود شود

تر است، و آزمایش سرم شناسی  تر و از لحاظ اقتصادي قابل دسترسی كه كاربردي( PCR)آزمایش واكنش زنجيره تركيب شده سلولی،

 .هایی براي ویروس هاي انسانی كورونا بادي براي آنتی

آزمایش سرم شناسی . هاي انسانی كرونا شایع است برداري براي شناسایی ویروس برداري از بينی و گلو بهترین انواع نمونه نمونه

 .هاي خونی است آوري نمونه نيازمند جمع

Q: Are there treatments? 

A: There are no specific treatments for illnesses caused by human coronaviruses.  

Most people with coronavirus illness will recover on their own. However, some things can be done to relieve your 

symptoms, such as—  

 taking pain and fever medications (Caution: Aspirin should not be given to children), and  

 using a room humidifier or taking a hot shower to help ease a sore throat and cough.  



 
یتعال بسمه  

(س) الزهرا درمانی آموزشی گيالن مركز استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه  

جزوه آموزشي كرونا ويروس     

 

(س)كارشناس كنترل عفونت مركز آموزشي درماني الزهرا       سارا صفري:تهيه و تنظيم  9  

ي واگيرمركز مديريت بيماريها:منبع  CDC 

 

If you are sick, you should —  

 drink plenty of liquids, and  

 stay home and rest.  

If you are concerned about your symptoms, you should see you healthcare provider. 

  

 آيا درماني براي آن وجود دارد؟

اكثر افرادي كه مبتال به بيماري كرونا هستند، پس از .نداردشود، وجود  هایی كه براثر ویروس كرونا ایجاد می درمان خاصی براي بيماري

مصرف داروهاي مسكن و : توان از عالئم آن خالصی یافت، مانند یابند، هرچند كارهایی هست كه با انجام آن می مدتی، خود، بهبود می

هاي هواي اتاق یا دوش آب گرم براي  كنندهو استفاده از مرطوب ( مراقب باشيد، نباید آسپرین را براي كودكان استفاده كنيد)تب بر 

اگر بيمار هستيد، باید زیاد مایعات بنوشيد، در خانه بمانيد و استراحت كنيد و اگر نگران عالئم بيماریتان هستيد، به .التيام گلودرد و سرفه

 .مراكز درمانيتان مراجعه كنيد

 

 :بررسي تحت بيماران با برخورد نحوه

 بررسی اي منطقه دستورالعمل اساس بر پنومونی، اصلی علل سایر وجود تعيين جهت باید گيرند می قرار گروه این در كه بيمارانی

  .گيرند قرار روتين دسترس قابل آزمایشگاهی هاي تست با بررسی تحت جامعه از اكتسابی پنومومی

 هاي پنومونی سایر legionella pneumophila ، hemophilus influenza type B، streptococcus pneumonia شامل

 تست جواب شدن آماده زمان تا نيست نيازي  respiratory syncytial virusویروس  و influenza ویروس اصلی، مهم باكتریال

 كه است بدیهی عالوه به .افتد تاخير به جدید كروناویروس تشخيص براي تست ،انجام پنومونی عوامل سایر براي شده انجام هاي

 "بررسی تحت بيمار" عنوان به نباید دود استنشاق یا شيميایی پنومونيت بر منطبق بالينی نماي و مشخص سابقه داراي بيماران

 .شوند مفروض

 كه است بدیهی .ارسال گردد آزمایشگاهی بررسی براي مناسب بالينی نمونه باید است مانده باقی توجيه بدون تنفسی بيماري اگر

  .شود انجام باید "بررسی تحت بيمار" با برخورد در كنترلی مناسب اقدامات

   نام با جهانی بهداشت سازمان موقت راهنماي به ميتوان شود نياز عفونت پيشگيري و كنترلی اقدامات مورد در راهنمایی به اگر

Infection prevention and control of epidemic- and 

pandemic-prone acute respiratory diseases in health care نمود مراجعه. 

 



 
یتعال بسمه  

(س) الزهرا درمانی آموزشی گيالن مركز استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه  

جزوه آموزشي كرونا ويروس     

 

(س)كارشناس كنترل عفونت مركز آموزشي درماني الزهرا       سارا صفري:تهيه و تنظيم  10  

ي واگيرمركز مديريت بيماريها:منبع  CDC 

 

 :شامل  دهي گزارش جهت بيماري موارد تعريفبر اساس دستورالعمل 

 

 

 نيز وي بيمارستانی یا و پرتوشناختی بالينی، شواهد و دارد را "گردد بررسی باید كه بيماري" شرایط فوق تعریف اساس بر كه فردي

 آزمایشگاهی تایيد امكان اامباشد  (ARDS)تنفسی  حاد ترسیسد سندرم یا پنومونی مثال ، براي باشد ریه پارانشيم بيماري بر دال

 ( بيمار از مناسب نمونه بودن فراهم عدم بدليل)نباشد  فراهم

 و
 "قطعی بيمار" با نزدیک تماس

 و

 عفونی غير یا و عفونی عامل جامعه از اكتسابی پنومومی بررسی اي منطقه دستورالعمل در شده ذكر كلينيكی هاي تست تمام با

 .نباشد موجود بيمار تنفسی وضعيت توضيح براي دیگري

 

 

 
 .باشد می جدید كروناویروس با عفونت بر مبنی آزمایشگاهی تایيد داراي كه فردي

 : نمونه تهيه نحوه

 قيد عملياتی فرمهاي و نمونه ظرف روي بر باید و باشد می انفلوانزا به مشكوک فرد از نمونه تهيه روش همانند نمونه تهيه روش

 .باشد می جدید ویروس كورونا به مشكوک كه گردد

 : توجه
 سابقه به توجه بدون و جدي بطور SARI ((Severe Acute Respiratory-tract Infectionsاي خوشه موارد پيگيري و شناسایی-1

 .باشد می ضروري اردن ،قطر، عربستان به كشورهاي مسافرت

 .گيرد قرار پيگيري و بررسی مورد بدقت باید پزشكی پرسنل درSARIبروز هرگونه-2

 

 به بيماري   مشکوك موارد با مواجهه در نياز مورد اقدامات

 ایزوله اتاق در حاد تنفسی بيماري به مشكوک موارد كليه بستري- 0

 (احتياطی اقدامات اصول رعایت ،دهی گزارش)بهداشتی مراقبتی اقدامات انجام -2

 .آید بعمل ومشورت ارجاع عفونی متخصص پزشكان به حتما حاد تنفسی بيماري به مشكوک افراد شناسایی درصورت -2

 .گردد صدري قفسه رادیوگرافی تهيه به اقدام حاد تنفسی بيماري به مشكوک افراد شناسایی صورت در -2

 محتمل مورد

 قطعي مورد
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 :نزديک تماس تعريف

 ارائه مراكز در)فاميل اعضاي یا درمانی و بهداشتی پرسنل جمله از كند می خدمت ارائه قطعی یا محتمل بيمار به كه فردي هر -0

 (خدمت،خانه،جامعه

 .دارد ،اقامت است عالیم داراي فرد زمانيكه در قطعی یا محتمل بيماران با مشترک مكان یک در كه فردي هر-2

 .دارد قرار تماس معرض در هواپيما تاكسی، درس، كالس قبيل از مكانهایی در بيمار با مشخص بطور كه فردي هر-2

  متر یک از كمتر فاصله در چهره به چهره تماس- 2

 دقيقه 05 از بيش بمدت چهره به چهره تماس- 5

 :شده شناسايي تنفسي بيماري عامل جديد ويروس زمينه در موجود اطالعات
 .می باشد SARSسارس و سرماخوردگی بيماري عامل و ویروس كورونا گروه از بيماري مسبب عامل -0

 .شوند می كليه نارسایی دچار بيماران از بعضی.است تنفسی مشكل-سرفه-تب شامل بالينی عالیم -2

 .باشد می سرفه و عطسه از ناشی تنفسی ریزقطرات توسط انتقال روش -2

 .است روز 7 بيماري كمون دوره -2

 یا و حيوانات در گردش از یا موجود ویروس موتاسيون از ویروس این است ممكن.است نشده شناسایی جدید ویروس منشا -5

 .باشد شده حاصل پرندگان

 .یابد گسترش و انتشار انفلوانزا ویروس مشابه روشهاي به دارد احتمال اما باشد نمی دسترس در كافی اطالعات حاضر حال در

 می ها الكتروليت اختالل،نين كراتی وBUNافزایش ،خون فشار افزایش ،اندامها ادم،ادرار حجم كاهش شامل كليه نارسایی عالیم-0

 .باشد تواند

 .شود بستري و اعزام بيمارستان به سریعا بيمار ،مورد كليه نارسایی بالينی عالیم و حاد تنفسی عالیم مشاهده با است الزم-7

 . .باشد می باال فشارخون،اندامها ادم ،حاد تنفسی عالیم شامل فوري ارجاع موارد

 تنفسی شدید دیسترس بعلت بيماري از ناشی فوت موارد اما باشد نمی دسترس در بيماري بالينی عالیم مورد در كافی اطالعات -8

 .است بوده كليه نارسایی و

 بيماران جهت حاد تنفسی بيماریهاي به مرتبط درمانهاي شود می پيشنهاد اما است نشده توصيه حاضر حال در اي یژه و درمان-9

 .درآید اجرا مرحله به بيمارستان در شده بستري

 .است اساسی نقش داراي تنفسی بيماریهاي انتشار و انتقال از پيشگيري در بهداشتی تنفسی اداب رعایت و آموزش-01

 "سالمت باشيد "


