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کرونا ویروس جدید چیست؟

ویروس های خانواده کرونا که ویروسی قدیمی•
و مشترک بین انسان و حیوان است بطور 

از موارد سرماخوردگی معمولی را % 15معمول 
.تشکیل می دهند

ویروس جدیدی از خانواده 2019در دسامبر •
ن کرونا ویروسها در چین کشف گردید که به آ

گفته می  covid-19یاکرونا ویروس جدید 
شود



ضرورت و اهمیت بیماری کرونا در گروه سنی سالمند

گروه سنی سالمندان آسیب پذیر تر هستند•
ه ریسک باالتر عوارض شدید این بیماری در این گروه نسبت ب•

سایر گروههای سنی
ه نیاز به اقدامات پیشگیرانه جهت قطع حلقه انتقال ویروس ب•

(د افرادی که با سالمندان به هر نوعی در ارتباط هستن)دیگران 
مرگ و میر باالتر در سالمندان•



عالیم ابتال به این ویروس چیست؟

سرفه و تب و ضعف•
سردرد•
قشروع ناگهانی ترشحات بینی و التهاب حل•
درد عضالنی و التهاب ملتحمه•
گلو درد•
یه تقریبا یک پنجم بیماران پس از عالئم اول•

.ددچار تنگی نفس و گرفتاری ریوی می شون



راههای انتقال این ویروس چیست؟

در ابتدای اپیدمی ، تماس با بازارهای فروش •
.حیوانات نیز مطرح بود

یریواگبا ترشحات تنفسی بیمار در دوره تماس •
و سطوح آلودهزدن به وسایل لمس و دست •



دوره نهفتگی بیماری چه مدت است؟

روز متغیر بوده و 12تا 2دوره نهفتگی از •
.روز است7میانگین آن 



دوره واگیری بیماری چه مدت است؟

نیز گفته شده که این ویروس در دوره نهفتگی•
.قابل سرایت است

معموال در این موارد ، حداکثر واگیری در ایام •
.  سرفه و عطسه بیمار است

لیکن انتهای دوره واگیری هنوز معین نشده•
.است



نشویم؟چه کار کنیم تا به این ویروس مبتال
ثانیه بشویید40دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت •
داگر آب و صابون در دسترس نیست از ضدعفونی کننده های الکلی استفاده کنی•
دهان،بینی، چشم و سر و صورت را با دستان آلوده لمس نکنید•
دهان و بینی تان را هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یکبار مصرف یا چین آرنج •

بپوشانید
از تماس با بیماران خودداری کنید•
در تجمعات انبوه حضور نداشته باشید•
از دست دادن و روبوسی کردن پرهیز کنید•
اشیا و سطوحی را که اغلب لمس می کنید ضد عفونی کنید•
در مکانهای شلوغ و حمل ونقل عمومی ازوسایل و سطوح را لمس نکنید یا دستکش•

یکبار مصرف داشته باشید
یددستمال و دستکش آلوده را بهطریق بهداشتی دفع کرده و در سطل زباله بینداز•
از ظروف شخصی استفاده نمایید•
همیشه قبل از خوردن دستهایتان را بشویید•
از کشیدن سیگار و قلیان اجتناب کنید•
از تماس محافظت نشده با حیوانات اهلی و وحشی خودداری کنید•
هنگام بیماری در منزل بمانید و از سایر افراد منزل فاصله بگیرید•



بهترین راه پیشگیری از این بیماری قرار •
نگرفتن در معرض ویروس کروناست

بهداشت دستها خط اول پیشگیری است•





اگر در خانواده فردی دچار ویروس کرونا شد چکار کنیم؟

فقط افرادی در خانه باشند که حضورشان برای مراقبت از بیمار ضروری است•
سالمندان و افراد دچار بیماری مزمن را از آن فضا دور کنید•
سایر اعضای خانواده در خانه،فضای دیگر یا اتاق دیگری بمانند•
بازدید کنندگان را محدود کنید•
(باز گذاشتن پنجره ها)در فضاهای مشترک خانه جریان هوا را برقرار کنید•
شستشوی مداوم دستها را فراموش نکنید•
هنگام تماس با بیمار از دستکش دستمال و ماسک استفاده کنید•
فرد مبتال ماسک زده باشد•
وسایل آلوده یکبار مصرف را دور بیندازید و سایر وسایل را ضد عفونی کنید•
-نترل هاک-تلفن-موبایل-سرویس بهداشتی)کلیه سطوح مکرر و روزانه ضد عفونی شود•

...(دستگیره ها و -میز
پس از خروج دستکش دستها را بشویید •



نیم؟پس از برخورد با کسی که ویروس کرونا دارد چکار ک

به روز پس از آخرین تماس نزدیک با فرد بیمار روزانه دو مرت14تا •
:دمای بدن کنترل شود و مراقب عالیم زیر باشید

سرفه •
تنگی نفس •
لرز•
گلودرد•
ضعف و درد بدن•
عالیم گوارشی •
آبریزش بینی•
ادامه اگر عالیم فوق را نداشتید می توانید به فعالیت روزانه خود•

دهید



چگونه مقاومت بدن را افزایش دهیم؟

مصرف آب کلم•
آب گوجه فرنگی•
آب توت فرنگی و کیووی•
آب کدو تنبل•
آب پرتغال،گریپ فروت،لیمو•
آب هویج•





یم؟چه زمانی به پزشک یا بیمارستان مراجعه کن

 صورت بروز عالیم در:
روز3باال بیش از تب •
در دقیقه24تعداد تنفس بیشتر از •
نفستنگی •
تنفسیدیسترس •
گیجی•
سینهیا احساس  فشار در قفسه درد •
استفراغ •
 کالت بیماری زمینه ای مثل دیابت، مشسالمند دارای صورتی که فرد در

یدها کلیوی، مشکالت قلبی، آسم، بیماری مزمن ریه، استفاده از استروئ
یف دیگری مانند شیمی درمانی که سیستم ایمنی بدن را تضعداروهای )

.مشکالت کبدی و چاقی باشد، (کندمی 



آموزش گروه هدف سالمند

آموزشها باید هم  برای سالمندان  و هم برای افرادی که با •
هستند، انجام شود سالمندان به هر نوعی در ارتباط 

اید هر گروه و هر مکانی که به نحوی با سالمندان مرتبط باشند ب•
مورد توجه قرار گیرند

، اولویت با مکانهای تجمعی و تفریحی سالمندان اعم از مساجد•
پارکها و مراکز ارائه خدمات و مراکز نگهداری شبانه روزی 

استسالمندان 
گروه هدف این اقدامات سالمندان، خانواده آنان، پرستاران، •

می توانبخشیپزشکان، پرسنل شاغل در مراکز نگهداری و مراکز 
باشند



:برنامه ها و انتظارات
در توجه ویژه به موضوع بیماری کرونا در این گروه سنی هم در خود سالمندان و هم•

اعضای خانواده و اطرافیان آنها
پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری در گروه آسیب پذیر سالمند•
ری یا مراکز دولتی و خصوصی نگهدا)هماهنگی همه جانبه با سایر سازمانهای ذیربط•

(ارائه خدمات به سالمندان
یماریهاو پیگیری موارد مشکوک به بیماری طبق دستورالعمل مرکز مدیریت بارجاع •
راکز بررسی مناسب سازی فضای فیزیکی مکان های تجمع و مراجعه سالمندان در م•

دان با ،ضد عفونی سطوح با توجه به تماس بیشتر سالمنارائه خدمت از نظر تهویه 
...  سطوح و 



:برنامه ها و انتظارات
نصب پوسترهای آموزشی با موضوع لزوم شستن صحیح و مکرر دستها و نکات احتیاطی •

پیشگیرانه در محل های عمومی و محل های ارائه خدمت
تهیه و در دسترس قرار دادن  مواد ضد عفونی کننده برای شستشوی دست ارائه دهندگان •

خدمت و مراجعین 
محدود کردن مالقات حضوری خانواده ها و بازدیدها در مراکز  نگهداری تجمعی سالمندان•
راهای کانون بازنشستگان، س)توصیه به ارزیابی روزانه درجه حرارت سالمندان در مراکز تجمعی •

...(سالمندان، مراکز روزانه نگهداری سالمند و 
.ار دارندرعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از انتقال بیماری در مراکزی که با اشیا سر و ک•
آموزش الزم به منظور رعایت بهداشت فردی و محیطی افراد متولی در آماده سازی تغذیه •

سالمندان و طبخ غذا



:برنامه ها و انتظارات
در رژیم غذایی روزانه Cمصرف سبزیجات و میوه های تازه و مواد غذایی حاوی ویتامین •

سالمندان گنجانده شود

محدود کردن  تمامی فعالیت های گروهی سالمندان و حضور جمعی آنان در مراکز نگهداری•
و پارکها

در .. .نظافت و  گندزدایی مکرر سطوح، دستگیره ها، نرده ، پله و سرویس های بهداشتی و •
منازل، ادارات، واحدهای ارائه خدمت و مراکز تجمعی 

روف مهر، سجاده، چادر نماز،تسبیح، لیوان و ظ)آموزش الزم برای استفاده از وسایل شخصی •
با توجه به حضور بیشتر سالمندان در مساجد ...( غذای شخصی و 

توصیه به باز گذاشتن در وپنجره مساجد و مراکز تجمعی•



:برنامه ها و انتظارات
با یکدیگر به دلیل مسائل بهداشتی ... پرهیز از دست دادن، روبوسی و •

عدم استفاده از غذاها و نذری های خارج از منزل •

در مساجد و قهوه خانه ها....عدم استفاده از قندان های عمومی ، قلیان •

اشت به منظور بهره برداری بیشتر گروه هدف سالمندان آموزش های الزم به منظور پیشگیری و بهد•

ارائه گردد...عمومی از طریق شبکه های رسانه ای یا پیام رادیویی،کلیپ، موشن گرافی و 

.از آموزش های گروهی و تجمعی پرهیز گردد•

پیام پیامهای بهداشتی از طریق پیامک، صدا و سیما، شبکه های مجازی و با توجه به محتوا و اصالت•

.ارسال گردد



در توصیه های بهداشتی با رعایت

.مصون خواهیم ماندکورونابرابر


