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صیه ها "   Feb 2020 29 تمخیخ ساامانمب داشت ااا یامر  سخ رباارو دو خنا خساامر   ااش    ی مربوط به تو

ایر  نوتخسخت ذکر کرس  تسا کو تا یملو آب هم ن  توتب دو  رکمت "  COVID-19 طغیان شرایطها در مسافرت

 ت مخ  رموس: 

  ،شوخهم ستمب هم ن  ارهمی  کو     ننمطق، ک سا دو عنوتب تنمکن     یممخید نحل  ترتقملت سخ آب هم گزتخش  ش  ت

، نوتخس گزتخش  اااش  دیممخی  سخ نقمدل سخ ننمطق  اااورش  طبقو دنشی ن   COVID-19نتمثر تا همو گیری 

 (.هبتنشنتخس  صرفم نوتخس 

 یطبق گزتخش همی سخیمفت  همو گیری هم COVID-19  عمونم سخ نرتحل تنل دو صااوخب درنا شو ااو همی  تا

کا سخ  ار  دو سربمل سخ قملب تفرتس شمروتس  یمتین دیممخی ن دم دیممخ نبتال دو  نباتقی  خ تفرتس سخ تممس دیممخی س

 تنمکن تجمع   رنع  ش  تسا.

  همو گیریCOVID-19   تصوال تا طریق قطرتبdroplet   ن تممس نبتقی ) close contact )  دم تفرتس آلوس

 دو تین نیرنس ننتقل ن  گرسس.

 

  صیه شت جهانی   تاکید و تو ست که  سازمان بهدا سفر به    بر این ا سفر به ویژه  افراد بیمار از هر گونه 

اجتناب نموده یا سفر خود را به تعویق بیاندازند . این موضوع  COVID-19همه گیری  متاثر ازمناطق 

شخاص با بیماری های مزمن یا بیماری زمینه ای از اهمیت ویژه ای      سالمندان و ا صوص  به ویژه در خ

 برخوردار می باشد .

 

 (COVID-19)تازه های
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    صیو همی عمون صلو حشتقل        سخ ختدطو دم تو سرفو، حفظ فم ب  ن آستب   1خعمیا داشت ا فرسی ،داشت ا تنف

 تفرتس ستختی عالئ  دملین  سخ شصوص نبمفرتب ریز دبیمخ نا  تسا. نتر دم 

 

 عبارتند از : توصیه های عمومی به مسافران 

o   منل  بتشوی سسا دم آب      ، نیژ  پس تا تممس دم تر حمب تنفب    خعمیا نرتب ن نکرخ داشت ا سسا دو 

سخ نوتخسی کو آلوسگ  سستام دم چش  نشاوس تسا  بتشو  دم پمیو تلکل .  hand rubن صمدوب یم دم نحلول 

ن  توترش سخ   hand rubصمدوب توصیو ن   وس ن سخ صوخت  کو آلوسگ  نشاوس ریبا تستفمس  تا         ن دم آب

 تنلویا دم ش.

o نعشنم رموسب ساری  سساتممل    دین  هنگمم عطباو ن سارفو دم سساتممل یم آخرم شمیش  ،    سهمب نو امرشب  پ

 تستفمس   ش  ن ترجمم داشت ا سسا.

o  سهمب ن دین  لمسشوسستخی تا 

o        سخ تفرتس دشنب عالنا تستفمس  تا نمسک ضرنخت  رشتخس ن هیچ نبتنشتت  ستل در تینکو تستفمس  تا نمسک  هر

سک ( نو  نیوس رشتخس. نل  سخ درش  فرهنگ هم تفرتس نعموال تا دیممخ ن   وس  غیر یب نحمفظا تفرتس روع نم

صحیح پو یشب،               ستفمس  ن   وس رحو   سک ت ستفمس  نیکننش. دمیش دو شمطر ست ا کو تگر تا نم سک ت  نم

 نعشنم رموسب ن خعمیا داشت ا سسا پس تا آب دبیمخ نا  تسا. سخآنخسب،

 

   بمفرب سیگری ضرنخی سخ نوخس     سخ  رتیط کنور  ریز   ،نمرنش هر ن صیو همی  بمفرتب دمیش تو داشت ا   خعمیا ن

سخ فرن ااگم  همی عرضااو   ن همچنینخت خعمیا رموس   رکتو کلیشی درتی سااالنا غذت(  5  اامنل نوتس غذتی 

ا خعمی  پمتوژب همی روپشیش تا حیوترمب دو تربااامب خت       کمهش شطر ترتقمل    نردوط دو همی  توصااایو ،  حیوترمب ارش   

 .رممینش

 

      روز  نساابت به انما   14مسااافرینی که از مناطق متاثر از کرونا ویروج جدید باز می گردند باید تا

اقدا  نمایند و در صااورت بروز     COVID-19خود غربالگری از نظر بروز عالئم مشااکوب به ابتال به    

 ه دهنده خدمات سالمتمرکز ارائالمت خود یا عالئمی از قبیل تب یا سرفه یا تنگی نفس با مراقب س

 مربوطه تماج تلفنی گرفته و شرح حال و سابقه سفر خود را به آن ها اطالع دهند.
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 1398اسفند  24گزارش شده در دنیا ،  لغایت Coronavirus disease (COVID-19)عفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید

 

 دنیا: موارد بیماری در

مورد142539د کل موارد تایید شده آزمایشگاهیتعدا

  5393: تعداد کل موارد مرگ

 

 چین: موارد بیماری در

 مورد  81021تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 مورد3194تعداد کل موارد مرگ: 

 

 سایر کشورها:موارد بیماری 

 مورد 61518تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 مورد 2199تعداد کل موارد مرگ: 

 /منطقهکشور 135درگیر:  /مناطقتعداد کشورها
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  به ممموع کشورهایی که موارد  /منطقهکشور 13ساعت گذشته  24درCOVID-19  را گزارش کرده اند اضافه شده است. 

 در حال  )جدا از چین(بهداشت جهانی با توجه به تعداد موارد بیماری و تعداد موارد مرگ گزارش شده طبق اعال  دبیرکل سازمان

 می باشد.در دنیا   COVID-19حاضر اروپا به عنوان مرکز پاندمی 

 19از ابتدای شروع همه گیری-COVID   این مهم ترین فاکتور در اقدامات پیشگیری و مهار  اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت

 طغیان بوده اند.

  61در منطقه اروپا،  /منطقهکشور 94بیماری را گزارش کرده اند، آزمایشگاهی از ممموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده 

 شرقکشور در منطقه جنوب  8کشور در منطقه آمریکا،   24آرا  غربی، کشور در منطقه اقیانوج 11 کشور در منطقه مدیترانه شرقی،

 شور در منطقه آفریقا هستند.ک 14و   آسیا

  ( 4231)اسپانیا مورد(، 8086) کره جمهوری، ایران جمهوری اسالمی،مورد(76601)ایتالیا موارد بیماری مربوط به بیشترین پس از چین

 .می باشدمورد(3062) آلمانو  مورد( 3640)فرانسه 

    (شرقی شورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه مدیترانه  شور  16به  (EMROک ست   ک : جمهوری  عبارتند از که افزایش یافته ا

سالمی   صر) 93مورد(، عراق)100کویت) مورد(،210بحرین)مورد(، 262قطر )ایران، ا مورد(،  85امارات متحده عربی)مورد(، 93مورد(، م

  مورد( ، 7افغانسااتان) مورد( ،  16تونس)  ،مورد( 19عمان) مورد(،  21پاکسااتان)   مورد( ،62عربسااتان سااعودی)  مورد(، 77لبنان) 

 مورد( 1، سودان )مورد( 1و اردن)مورد(7مراکش)

 1398اسفند  25،  لغایت  در دنیا Coronavirus disease (COVID-19)توزیع جغرافیایی 
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 :موارد بیماری در ایران

 

شده  دییتعداد کل موارد تا

  مورد13938:یشگاهیآزما

  مورد724فوت: کل موارد تعداد

 

شده  دییموارد تا نیشتریب یدارا یها استان

:یشگاهیآزما

شده  دییموارد تا کمترین یدارا یها استان

:  یشگاهیآزما

 

 

 

 1398اسفند  25،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در   Coronavirus disease (COVID-19)عفونت  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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   و کشورهای همجوار  جمهوری اسالمی ایرانگزارش شده در  Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی

 1398اسفند  24لغایت 
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 چکیده ای از اقدامات انجام شده  

  قرارگاه ستاد مقابله با برگزاری جلسهCOVID-19 

ساتمس قرتخگم   یشیش  یلباو  نیرنس نقمدلو دم کرنرمنوخس ریما یاا تختقمء هممهنگ  همی دین درشا   سخ ختساتمی  

ضوخ رممینشگمب دم   COVID-19نقمدلو دم  بلح     ح ص  ناتخب    رممین نستمس کل ریرنهمی ن ص شگمب حوا  همی تر

شتمل در  سخنمب ن آنواش پز ک     ا داشت شتیبمر  ن نعمنر  منرا داشت ا سمانمب غذت ستخن، نع ن ا ن نعمنرا پ

تجایز هممهنگ  ن تقشتنمب نوخس ریما یاا ، . سخ تین یلباااو نقرخ گرسیش دررمنو خیزی  درگزتخ گرسیش پرساااتمخی

بتری  14000دو   COVID-19 رقمهتگم  همی بم  ترا د درگزتخی  صوخب پذیرس.   ر  نوخس ریمان تمنین ریرنی تر

تا سیگر   COVID-19همو گیری  رم اا  تا انمب شمتمو دحرتب سااتمس قرتخگم  دو صااوخب خناترو ن تم   یلباامب

بو دوس.    صودمب تین یل بمر  نقر گرسیش همچنین  ن ص  ن آنواش سیش     تمنین ریرنی تر ص  قطریتا نوخس ریما  تر

ن  NGOs، سخ خ ااتو همی نوخس ریما تلتحصاایلفمخغ ستنطلبمب ،   اامغل سخ نرتکز سخنمر  ریرنهمی نباالح کمخکنمب

دو دیممختب نبتال دو نسخنمر  ششنمب نرتقبت   تختئوخ ااتو همی ترصااصاا  پز ااک  کو سخ   سسااتیمختب همچنین 

COVID-19 رجمم  وس.ت، رشتخرش نبتقی   یدیممخستمب هم سخگیر سخ 

 

  برنامه های بیماریابی و پیگیری موارد تماستقویت 

سمنمرو تینتررت    خت پیرن   ب ن آنواش پز ک   سخنم ،ناتخب داشت ا  داشت ا سخ نعمنرا  salamat.gov.irترشتای 

 سخا اامنشی ششنمب تخ؛  تا هفتو گذ ااتو  COVID-19ن غردملگری هموطنمب تا رظر تدتال دو  تخایمد  یاا شوس

سط دیممخی  تین انینو نقمدلو دم سالنا    تو سالنا   مغل سخ  ن داوخاتب   پز کمب ن نرتقبین  نرتکز ششنمب یمن  

  دو صوخت  کو تم کنوب .ختئو  ش  تسا   سرتسر کشوخ دو هموطنمب عزیز ت   همی داشت ا  شمرو  ،پمیگم  همی سالنا ن 

  تا رظر تدتال دو تا نرسم دم نرتیعو دو ساامیا ن ثبا تطالعمب ن عالئ  شوس رباابا دو شوستخایمد رفر  3.300.000

COVID-19 تا رظر تدتال  غردملگری. ثبا تطالعمب تین هموطنمب سخ ساامنمرو نذکوخ ننجر دو ترجمم  ترش تقشتم رموس

رفر تا  703.000پیگیری همچنین ن کشوخ   تا یمعیا رفر 8.220.000سختوسط پرسنل داشت ا    COVID-19دو 

  ش  تسا. تبتطرتفیمب ن تفرتس سختممس دم دیممخ
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 لرستاندانشگاه علوم پزشکی 

         دو رم  ممخی کرن دملگری دی تیرتی طرح غر

 صوخب تلفن  سخ سطح تستمب

  دیماامخ ستختی عالئ  تنلیااو        1920تخیاامع

سمی   ش  سخ طح غردملگری تلفن  دو        نم

 نرتکز ششنمب یمن  سالنا

       خت  ترشتای درش پباااا کرنرم دم همکمخی

سپم  دو ننظوخ دبتری ن نرتقبا تا دیممختب   

 کرنرم کو تا دیممخستمب ترشیص ن   ورش

     شخيص شگاه ت بيماري كرونا)  راه اندازي آزماي
PCR ) 

        تساااتفمس  تا پتمربااایل کلیو تستختب یاا

 تیرتی دبیم نل  نقمدلو دم کرنرم نیرنس

    توای  تجایزتب حفمظا فرسی سخ ساااطح

 نرتکز تختئو ششنمب سالنا تمدعو سترشگم 

 اصفهان م پزشکیدانشگاه علو

  پیگیری فعمل تفرتس شمروتس  ن نوتخس سخ تممس دم

 COVID-19نبتال دو دیممخ 

   16تجایزتب حفمظا فرسی سخ نرتکز توای 

 سمعتو

   حضوخ پز ک ن پرستمخ سخ نرکز پمسرگوی

 3113تلفن  سمنمرو 

  هممهنگ  دم سمانمب گرس گری سخ شصوص

تقشتنمب نوخس ریما یاا نقمدلو دم کرنرمنیرنس 

 سخ هتل هم

   م نقمدلو دم کرنرتششیش ن رظمخب در تیرتی دررمنو

 نیرنس سخ  عب دمرک 

  فعمل رموسب نیز آنواش ن تطالع خسمر  سخ

تستختب تا یملو  ارستخی،ثبا تحوتل، نیرتث 

 فرهنگ ، تسخت  آب ن فمضالب

   هممهنگ  دم ریرنی ترتظمن  سخ شصوص تعطیل

 کلیو گی  را هم

 چکیده ای از اقدامات انجام شده  
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 توصیه های بهداشتی

 موضوعات اصلی که مردم باید بدانند و به آن عمل کنند:

 

  منتقل می شود؟ز طریق گزش پشه اویروج جدید آیا  کرونا 

سا. دیممخی نیرنس         تمکنوب تطالعمب یم    شش  ت شمهش  ر شو دتوترش رمقل دیممخی دم ش ن وتهشی تا تینکو گزش پ

سرفو یم عطبو تا سهمب فرس           سم توسط قطرتب خیزی کو سخ حین  سم سا کو ت کرنرمی یشیش یک دیممخی تنفب  ت

ستام     ن  گرسسدیممخ شمخج  شوس. درتی نحمفظا شوس س عمب خت دو سف ن ریز دزتق ن یم تر حمب دین  دیممخ ننتقل نی

دم آب ن صمدوب ن یم نحلولامی  بتشوی سسا ستختی پمیو تلکل  دشوییش. همچنین تا هر گورو تممس رزسیک دم هر 

 فرسی کو سچمخ عطبو یم سرفو تسا شوسستخی رممییش.

 هستند؟ویروج جدید کرونا قادر به نابودی  ها آیا دستگاههای خشک کن دست 

ریبتنش. درتی نحمفظا شوس سستام خت دو  یشیشنیرنس کرنرم سستگمهامی ششک کن سسا قمسخ دو رمدوسی  .خیر

سفعمب دم آب ن صمدوب ن یم نحلولامی  بتشوی سسا ستختی پمیو تلکل  دشوییش. پس تا تمیز رموسب سستام دمیش 

 آرام خت دم حولو کمغذی ن یم سستگم  ششک کن دم هوتی گرم ششک رموس.

 می باشد؟ ویروج جدیدکرونا بنفش قادر به نابودی ماوراء  اشعهم  دارای آیا ال 

 دنفش نویب تحریک ن تلتامب پوسا نیشوس ربمیش درتی تمیز کرسب پوسا دکمخ گرفتو  وس. تءنخمتا آرجم کو ت عو ن

 

  مبتالیان این بیماری موثر هستند؟ شناساییاستفاده از دما سنج های طبی تا چه حد در 

همی پز ک  درتی تعیین ن تشریص تفرتس نبتال دو تب   ننجملو نبتالیمب دو عفورا دم کرنرم نیرنس  سنم سنم

خنا طول  2-10نبتالیمب دو تین عفورا ریبتنش ایرت دین   نمسمی  سقیقیشیش( تستفمس  نیشورش نل  قمسخ دو 

 نیکشش تم فرس آلوس  دو نیرنس، دیممخ ن سچمخ تب  وس.
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 پیشگیری از ابتال به این بیماری نقشی داشته باشد؟ دریتواند آیا خوردن سیر م 

ب رقش  تهشی نبن  در تینکو تستفمس  تا آوسیر یک شوختک  نفیش دم درش  تثرتب آرت  دیوتیک  نیبم ش نل  هیچ  

 سخ پیشگیری تا تین دیممخی ط  همو گیری تشیر ست تو دم ش تختئو رشش  تسا.

 

 ؟موثر هستند کرونا ویروج جدید  ناشی ازعفونت  از ابتال بهی آیا آنتی بیوتیکها در پیشگیر 

 تاپیشگیری رقش  سخ  ت  دیوتیک همدوس  ن آریشیش یک نیرنس  COVID-19 عمنل دیممخی نیرنسشیر. کرنرم 

. نمکن تسا کو فرس نبتال دو تین دیممخی سخ صوخب دبتری  شب سخ دیممخستمب آرت تدتال دو تین عفورا رشتخرش

 .درتی سخنمب عفورتامی نیکرد  همزنمب شوتهش سخنمب تختئو  ش  سخیمفا رممیش کو  دیوتیک

 

  ویروج جدید وجود دارد؟کرونا آیا داروی خاصی برای پیشگیری یا درمان عفونت با 

نعرف  رشش   COVID-19 نیرنس یشیشکرنرمستخنی شمص  درتی پیشگیری تا تدتال ن یم سخنمب عفورا دم  کنوبتم 

ین نیوس تفرتس آلوس  دو تین نیرنس دمیش تحا نرتقبا ن سخ صوخب لزنم نوخس سخنمب عالنت  قرتخ دگیررش تسا. دم ت

درتی سخنمب تین دیممخی قرتخ دگیررش.   شمص همیتحا سخنمب  طبق توصیو پز ک  شیش دمیش ئ ن تفرتس ستختی عال

خ حمل همکمخی دم گرنه  تا پژنهشگرتب تحا درخس  هبتنش. سمانمب یامر  داشت ا ریز س خژی  همی ستخنی درش  

 .تین درخس  هم تسان حممیا تا تین تحقیقمب  یاا تبری  سخ تشذ رتمیم 
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