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آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﮐووﯾد ۱۹-ﺑداﻧﯾد
ﺑﮫروزﺷده در  :20/28/12ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوﺳﺗون ) (BPHCاﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد روز ﻣﯽﮐﻧد.

ﮐووﯾد ۱۹-ﭼﯾﺳت؟
ﮐووﯾد ۱۹-ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ آن وﯾروس ﮐروﻧﺎی ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً در اﻧﺳﺎنھﺎ دﯾده ﻧﺷده ﺑود .ﮐووﯾد-
 ۱۹ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﯾوع ﻣﯽﯾﺎﺑد؟
ﮐووﯾد ۱۹-ﺑﮫراﺣﺗﯽ از ﺷﺧص ﺑﮫ ﺷﺧص ،از طرﯾﻖ ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ )ﺣدود  ۶ﻓوت ﯾﺎ دو ﺑراﺑر طول دﺳت( ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﮐووﯾد ۱۹-اﺳت ﺷﯾوع ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﯾن وﯾروس از طرﯾﻖ ﻗطرات ﺗﻧﻔﺳﯽ اﯾﺟﺎدﺷده ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ ،ﻋطﺳﮫ ،ﺻﺣﺑت ﮐردن ﯾﺎ آواز
ﺧواﻧدن ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺑروز ﻋﻼﺋم ،وﯾروس را ﻣﻧﺗﻘل
ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد ﻓﺎﻗد ﻋﻼﺋم ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐووﯾد ۱۹-را ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد.
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎ و ﻋﻼﺋم ﮐووﯾد ۱۹-ﭼﯾﺳت؟
• ﺗب ﯾﺎ ﻟرز
• ﺳرﻓﮫ
• ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﯾﺎ دﺷوار ﺑودن ﺗﻧﻔس
• ﺧﺳﺗﮕﯽ
• درد ﻋﺿﻼﻧﯽ ﯾﺎ ﺑدندرد
• ﺳردرد
• از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﯾﺎﯾﯽ
• ﮔﻠودرد
• ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﯾﺎ آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ
• ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﯾﺎ اﺳﺗﻔراغ
• اﺳﮭﺎل
ﺧطر اﺑﺗﻼی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﭼﯾﺳت؟
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم در ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﮐووﯾد ۱۹-ﻗرار دارﻧد .اﯾن اﻓراد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• ﺳﺎﻟﻣﻧدان
• اﻓرادی ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی زﻣﯾﻧﮫای ،ﺷﺎﻣل اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ،ﺑﯾﻣﺎری ﮐﻠﯾوی ﻣزﻣن ،ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن اﻧﺳدادی رﯾﮫ )،(COPD
ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺗﺿﻌﯾفﺷده ،ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ،دﯾﺎﺑت ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﮐمﺧوﻧﯽ داﺳﯽﺷﮑل.
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش دھﯾد؟
در اﯾن ﺷراﯾط ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش دھﯾد:
• دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
• ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺳﺖ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ﯾﺎ در ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫطﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺷﮭﺮ ﺑﻮﺳﺘﻮن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺤﻞھﺎی
آزﻣﺎﯾﺶ دادن در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ دادن در ﻣﺤﻞھﺎی ﺳﯿﺎر ﻣﺎ ،ﻓﺎرغ از داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﯿﻤﮫ ،راﯾﮕﺎن و ﺑﺮای ﻋﻤﻮم در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

اﮔر ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد ۱۹-ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟
• آزﻣﺎﯾش دھﯾد!
• ﺟز ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻧﺷوﯾد.
• ﺧود را از اﻓراد دﯾﮕر ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن ﺟدا ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﻣرﯾض ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
• اﮔر ﻻزم اﺳت ﮐﮫ از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد ،ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﯾد ۶ ،ﻓوت از دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد ،دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن را ﻣرﺗب
ﺑﺷوﯾﯾد و ﺗﻣﺎم ﺳطوح ﻟﻣسﺷده را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
• ﺣﺗﯽ اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣرﯾﺿﯽ ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐووﯾد ۱۹-را ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾد.
• اﮔر ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣطب اراﺋﮫدھﻧده ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳﻼﻣت ﯾﺎ ﺑﺧش اورژاﻧس ﺑروﯾد ،از ﻗﺑل ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع
دھﯾد ﮐﮫ ﮐووﯾد ۱۹-دارﯾد و ﻋﻼﺋﻣﺗﺎن را ﺷرح دھﯾد .ﻣﺎﺳﮏ ﺑزﻧﯾد.
در ﭼﮫ ﺻورت ﺑﺎﯾد ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ﭘزﺷﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد:
اﮔر ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻋﻼﺋم را داﺷﺗﯾد ،ﻓورا ً ﺑﺎ  ۹۱۱ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
• ﻣﺷﮑل در ﺗﻧﻔس
• درد ﯾﺎ ﻓﺷﺎر ﻣداوم در ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ
• اﺣﺳﺎس ﺟدﯾد ﮔﯾﺟﯽ )ﮐﻧﻔوزﯾون(
• ﮐﺑودی ﻟب ﯾﺎ ﺻورت
• ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺑﯾدار ﺷدن ﯾﺎ ﺑﯾدار ﻣﺎﻧدن
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