ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوﺳﺗون /ﺑرﮔﮫ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ
ﮐووﯾد۱۹-
ﺑﮫ روز ﺷده در  ۲۶ژوﺋن  :۲۰۲۰اطﻼﻋﺎت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣل اﺳت و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوﺳﺗون )(BPHC
اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود را ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد و ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺑﮫ روز ﻣﯽﮐﻧد.

ﮐوروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد ۲۰۱۹ﭼﯾﺳت؟
ُ
ُ
ﮐوروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد ( ۲۰۱۹ﺳﺎرس ﮐو ،۲-ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻧﺎم  -۲۰۱۹اِنﮐو ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷد )ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎری ای ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﮐﻧون آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐووﯾد۱۹-
ﺧﺎﻧواده ﺑزرﮔﯽ از وﯾروسھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﻋﻔوﻧت و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ) (CoVﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم .ﮐوروﻧﺎوﯾروسھﺎ
.ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽﺷوﻧد
ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﮐوروﻧﺎوﯾروسھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ) (SARS-CoVو وﯾروس ﺳﻧدروم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ) (MERS-CoVوﯾروس ﺳﻧدروم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
.ﺑﺎﻋث ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺣﺎد ﻣﯽﺷوﻧد
ﮐووﯾد ۱۹-ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﯾوع ﻣﯽﯾﺎﺑد؟
ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﮫ طور ﻋﻣده از ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﯾن وﯾروس از طرﯾﻖ ﻗطرات ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﻓرد
ﻣﺑﺗﻼ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﯾن ﻗطرات ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺳﭘس ﻣﯽﺗواﻧﻧد روی اﻓرادی ﮐﮫ در آن ﻧزدﯾﮑﯽ )ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣدود  ۲ﻣﺗری( ھﺳﺗﻧد ﻓرود آﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن
اﻣﮑﺎن دارد ﺷﺧص ﮐووﯾد ۱۹-را ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻟﻣس ﯾﮏ ﺳطﺢ ﯾﺎ ﺷﯽء آﻟوده و ﺳﭘس ﻟﻣس دھﺎن ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﺷمھﺎﯾش ﺑﮕﯾرد.
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎ و ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد ۱۹-ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد؟
ﻋﻼﺋم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻌﻣوﻻ )اﻣﺎ ﻧﮫ ﻟزوﻣﺎ( ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
• ﺗب و ﻟرز
• ﺳرﻓﮫ
• ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس
• ﮐوﻓﺗﮕﯽ
• درد ﺑدن و ﻣﺎھﯾﭼﮫ
• ﺳر درد
• از دﺳت دادن ﺣواس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺷﺎﯾﯽ
• ﮔﻠودرد
• آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ
• ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ
• اﺳﮭﺎل
در ﻣوارد ﺣﺎد ،ﻋﻔوﻧت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺑرﻧﺷﯾت ،ذاتاﻟرﯾﮫ ،ﺳﻧدروم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ،از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدن ﮐﻠﯾﮫ و ﺣﺗﯽ ﻣرگ ﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﻔﻠواﻧزا ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ درد ﻣﺎھﯾﭼﮫ وﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ .
ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ در ﺧطر ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻋوارض ﺟدی از ﺳوی ﮐووﯾد ۱۹-ھﺳﺗﻧد؟
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم در ﺧطر ﺟدی ﺗری از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن وﯾروس ھﺳﺗﻧد .اﯾن اﻓراد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• ﺳﺎﻟﻣﻧدان
• اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣزﻣن ﺟدی ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻠﯾوی ،ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن اﻧﺳداد رﯾﮫ ،ﺿﻌف ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ )در اﺛر ﻋواﻣﻠﯽ ﭼون ﭘﯾوﻧد
ﻋﺿو( ،ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ،دﯾﺎﺑت ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رﯾوی ،ﻣرض ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯾﻣﺎری ﺳﻠول داﺳﯽ ﺷﮑل ھﺳﺗﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺧطر ﺑﺎﻻﺗری از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﺗوﺳط ﮐووﯾد ۱۹-ﻗرار دارﯾد ،ﺑﺎﯾد:
• ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻣﮑن در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده و ﺧود را ﺑﮫ دور از دﯾﮕران ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد.
• ﻟوازم ﻣورد ﻧﯾﺎز از ﺟﻣﻠﮫ داروھﺎﯾﺗﺎن را ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.
• اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ روزاﻧﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن ﺧود و دﯾﮕران را ﻣد ﻧظر ﻗرار دھﯾد.
• وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽروﯾد ،از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﻧد دوری ﮐﻧﯾد ،ﺗﻣﺎسھﺎی ﻧزدﯾﮏ را ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﯾﯾد )دﺳﺗﮑم ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۲ﻣﺗر(
و دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﯾد.
• از ﺷﻠوﻏﯽھﺎ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن دور ﺑﻣﺎﻧﯾد.
• از ﺳﻔر ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﺳﻔر ھواﯾﯽ ﻏﯾرﺿروری اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان از ﮐووﯾد ۱۹-ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر واﮐﺳﻧﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﮐووﯾد ۱۹-وﺟود ﻧدارد .ﺑﮭﺗرﯾن روش ﺟﻠوﮔﯾری از اﺑﺗﻼ ،اﺟﺗﻧﺎب از ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ وﯾروس
اﺳت BPHC .ھﻣواره اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﺳﺗﺎﻧداردی را ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروسھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮑﮫ:
• دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون دﺳﺗﮑم ﺑﮫ ﻣدت  ۲۰ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد.
• از دﺳﺗﻣﺎلھﺎ ﯾﺎ ژلھﺎی ﺣﺎوی اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
• ﻟﻣس ﮐردن ﭼﺷمھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎﻧﺗﺎن ﺑﺎ دﺳﺗﮭﺎی ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
•
•
•
•
•
•
•
•

از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر دوری ﮐﻧﯾد.
در ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﺻورت ﺧود را ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﮐردن ،ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
ﻗﺑل از ﻟﻣس ﺻورت ﺧود دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﺷﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ،ﻏذا و وﺳﺎﯾل ﻏذاﺧوری ﺧود را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻧﮕذارﯾد.
اﺷﯾﺎ و ﺳطوﺣﯽ را ﮐﮫ داﺋﻣﺎ ً ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس دارﯾد ﺗﻣﯾز و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن در ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ:
ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﺣداﻗل  ۶ﭘﺎﯾﯽ ) ۲ﻣﺗری( را ﺑﺎ دﯾﮕران رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
ﺻورت ﺧود را )دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽ( ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.

اﮔر اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻣﺎری ھﻣراه ﺑﺎ ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ،ﯾﺎ ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﯾﺎ دﯾﮕر ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد  ۱۹را دارﯾد ﺣﺗﻣﺎ ً:
• ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ دﻧﺑﺎل درﯾﺎﻓت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾد .ﭘﯾش از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﺧش اورژاﻧس،
ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﮕﯾرﯾد و از ﺳﻔر اﺧﯾرﺗﺎن و ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ دارﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎزﯾد.
• از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ دﯾﮕران دوری ﮐﻧﯾد.
• در ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳﺎﻓرت ﻧﮑﻧﯾد.
• دھﺎن و ﺑﯾﻧﯽﺗﺎن را ھﻧﮕﺎم ﻋطﺳﮫ ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﮐردن ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﯾﺎ آﺳﺗﯾن ﻟﺑﺎﺳﺗﺎن )اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن( ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
• ﺑﮫطور ﻣرﺗب دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون دﺳﺗﮑم ﺑﮫ ﻣدت  ۲۰ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷوﯾﯾد .اﮔر آب و ﺻﺎﺑون در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت ،از
ﻣﺣﻠول ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده دﺳت ﺣﺎوی اﻟﮑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎران و ﯾﺎ دﯾﮕر اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ھﺳﺗﻧد  ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن اورژاﻧس ،آﻣﺑوﻻﻧس و
آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ،در ﺻورت داﺷﺗن ﻋﻼﺋم ﻧﺎﺷﯽ از ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﺎﯾد ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓردی ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد در ارﺗﺑﺎط ﺑوده اﻧد ﻧﯾز
ﻻزم اﺳت ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﯾﺗواﻧم ﺳﻔر ﮐﻧم؟
ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔزارﺷﺎت ،ﮐووﯾد ۱۹-در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن )و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده( ھﻣﮫ ﮔﯾر ﺷده اﺳت .در ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ
و ﻗواﻧﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﺷده اﺳت .از ﺳﻔر ﺧودداری ﮐﻧﯾد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﻔر ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽﺷود؟
اﮔر ﻋﻼﺋﻣﯽ ﮐﮫ دارﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﯾروس ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ در ﻣﻌرض اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻗرار داﺷﺗﮫ اﯾد ،اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧد ازﺷﻣﺎ آزﻣﺎﯾش ﺑﮕﯾرد .اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﺷرﺣﯽ از ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺗﻣﺎس و ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﺑﺎ
ﻋﻼﺋم ﺗب وﻣﺷﮑﻼت ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑﮕﯾرﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﮐووﯾد ۱۹-درﻣﺎن ﻣﯽﺷود؟
روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﻋﻔوﻧت ﮐووﯾد ۱۹-ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﺷود .اﻓراد آﻟوده ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری،
ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد اﻣﮑﺎن دارد در ﻣﻌرض ﮐووﯾد ۱۹-ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد
ﻓورا ً ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.

ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوﺳﺗون /دﻓﺗر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﺗﯽ
1010 Massachusetts Avenue | Boston, MA 02118 | www.bphc.org | 617-534-5611

 ۲۰۱۹ﮐوروﻧﺎوﯾروس ﺟدﯾد /ﻓﺎرﺳﯽ ژوﺋن ۲۰۲۰

