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هاکروناویروس 
میگنکرونا ویروس ویروس ها انواع زیادی دارن که یک خانواده از اونها رو •

.هستن سرماخوردگی ویروس ها عامل کرونا •

وی تری قخیلی های بدن و تبدیل به ویروس تغییر این ویروس ها می تونن خودشون رو 

!بشن که بیماری های شدیدی در انسان ایجاد می کنن



و شنیده باشید که چندین ( MERS)یا مرس (  SARS(سارسشاید اسم بیماری •

. سال قبل عده ای از افراد و در کشور چین و عربستان بیمار کرده بود

بیماری ها که خوشبختانه دانشمندان تونستند راه درمان اونها رو پیدا کنند و جلوی این

. رو بگیرند 



COVID-19نوع جدید کرونا ویروس

پیدا شده و تعداد زیادی از توی کشور چینعضو جدید از خانواده کرونا ویروس ها دوباره یک •

!دقیق نمی شناسهانسان ها رو بیمار کرده که هنوز کسی اون رو

مقابله کنیم و بیمارها رو درمان کشف نشده که بتونیم باهاشاین بیماری دارو و واکسن هم هنوز برای • 

رو بیمار کردهکنیم؛ بخاطر همین توی دنیا آدم های زیادی



انتقال از یک فرد به )قدرت سرایت COVID-19این عضو جدید که اسمش و گذاشتن •

باالیی داره ( فرد دیگه

.محسوب میشهقابل انتقال از حیوان به انسان این بیماری جدید یک بیماری •

که .هبیماری، هنوز نیاز هست که مطالعات بیشتری انجام بششناختن بهتر برای • 

.  خوشبختانه دانشمندان مطالعات الزم رو انجام میدن 



عالئم بیماری 

اد ایجوقتی این ویروس وارد بدن کسی بشه ممکنه باعث •
:  عالیمی بشه 

   تب     سرفه     گلودرد   عالیم گوارشیاسهال

 المت که عشه باعث تنگی نفس می بیماری شدید بشه، اگه

خطره

(که باید سریع به پزشک مراجعه بشه ) 



:راه های انتقال ویروس

میشنها که موقع عطسه و سرفه پخش ریزقطره راه انتشار از • 
(در آغوش گرفتن –دست دادن ) تماس نزدیک با انسان مبتال • 
وسایل و سطوح آلودهدست زدن به • 



راه های پیشگیری

؟چه کارهایی باید انجام بدیم تا بیمار نشیم•

آب و دست ها رو با به طور منظمو باید مرتب-1•

.بشوییمصابون 

.استفاده کنیمژل های مخصوص و یا از •

ن ، بطور معمول پس از شستن ویا ضدعفونی کرد•

.ماننددقیقه تمیز نمی 15دست ها بیش از 



بکشه که مدت زمان شستشوی دست باید مدتی طولدستها را بایددرست بشوییم 
.آروم بشماریم 30حداقل تا 



رو  تو و بینی خودمون رو هنگام سرفه و عطسه بپوشانیم و بالفاصله دستمالدهان -2

ونی یا با محلول ها و ژل های ضد عفبشوئیمفوراً دست هامون رو و سطل زباله بندازیم 

.تمیز کنیم 



ه کنیم استفادقسمت داخلی آرنج دستمال همراهمون نبود، از ، موقع سرفه و عطسه اگر •

.تا دوستامون و اطرافیانمون رو بیمار نکنیم



و بینی وقتی بیمار هستیم یا دستهامون آلوده ست به چشم ها دهان-3

.خود دست نزنیم 



!نریماگر عالئم سرماخوردگی داشتیم، تو خونه استراحت کنیم و مدرسه-4

.اگر عالئم ما شدید شد، حتما به دکتر مراجعه کنیم



با افراد دارای تب و عالئم ( دست دادن و روبوسی)از تماس نزدیک •

.نیمسرماخوردگی پرهیز کنیم و فاصله یک متر اطراف هر فرد را رعایت ک



. نیمو به اونا دست نزحیوانات نزدیک نشیم تا حد امکان به -5

ا اگر حیوونی رو نوازش کردیم و دست زدیم حتما دستامون رو ب

.آب و صابون بشوییم



تا حد امکان از غذاهای بیرون !غذایی که کامل پخته نشده رو نخوریم-6

. استفاده نکنیم و یا از مکان های مطمئن غذا تهیه کنیم 



چه موقع ماسک بزنیم؟

کسانی که ازوقتی از خونه بیرون می ریم بخصوص جاهای شلوغ و •

بزننبیماران مراقبت می کنن یا باهاشون در تماس هستند باید ماسک



:دانش آموزان عزیز 

وستان یادمون باشه با رعایت بهداشت و توصیه آن به د

و اطرافیان  خودمون ،

.  م می تونیم جلوی انتشار این بیماری رو بگیری


