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آشنایی با ویروس کرونا

nCoV-2019

دکتر مهدی نوروزی
دانشیار گروه ویروس شناسی

مدیر مشارکتهای مردمی
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کروناویروس چینی

: خانواده

کروناویریده

:  تحت خانواده

اورتوکروناویر

ینه 

:جنس

بتا 

کروناویروس

بان ََ : میَز

خفاش، )انسان و حیوانات 

ه است ک( شتر، گربه، احشام

رددباعث بیماری مشترک میگ



بر اساس آخرین مطالعات مخزن حیوانی کروناویروس جدید یک

(  Pangolin)نوع مورچه خوار پستاندار پولک دار بنام پانگولین 

.است

کروناویروس چینی



کروناویروس چینی

و کروناویروس جدید منشا خفاشی دارد

پستاندار پانگولین به عنوان مخزن

ویروس میباشد

ه میزان مرگ ومیر این ویروس نسبت ب

ویروس انفوالنزا و سایر ویروسهای 

دشایع تنفسی به مراتب کمتر میباش



کروناویروس چینی

فروش انواع حیوانات زنده در بازار چین باعث آلوده

نه ای شده کارگران به این ویروس شده و انتقال بین گو

رخ دهد

انتقال انسان به انسان کروناویروس

ردهچینی در حال حاضر گسترش پیدا ک

یتوان با رعایت نکات بهداشتی براحتی م

مانع گسترش این ویروس شد



اپیدمیولوژی

کروناویروس چینی



اپیدمیولوژی

کروناویروس چینی

موارد ابتال

37400

میزان مرگ 

813: ومیر



کروناویروس چینی

انتقال و بیماریزایی

:  بیماریزایی

بیماری تنفسی و پنومونی

:  انتقال

رفه توسط قطرات تنفسی ناشی از عطسه و س

افراد بیمار در فاصله کمتر از یک و نیم

متری و اشیا آلوده شده به ترشحات حاوی 

ویروس



کروناویروس چینی

عالیم بالینی

در کسانی که بیماری زمینه ای دارند شایع استعوارض شدید 

شروع عالیم

روز بعد از مواجهه با ویروس14تا 2

دشواری در تنفسسرفهتب

یف بدون عالمت و یا با عالمت خفبیشتر عفونتهای در افراد سالم 

است



کروناویروس چینی

پیشگیری و درمان

واکسن و داروی اختصاصی وجود ندارد

از تماس نزدیک با افراد بیمار خودداری گردد

داز تماس دست با چشم، دهان و بینی بدون شستشو پرهیز گرد

در زمان بیماری استراحت کامل در منزل انجام شود

ه موقع عطسه و سرفه از دستمال استفاده و در ظرف درب دار انداخت

شود
سطوح به طور مرتب با مواد ضدعفونی کننده پاک گردد



چه کار کنیم که به ویروس کرونا آلوده نشویم

بهداشت دست، اولین و و مهمترین خط دفاع هست 

ثانیه بصورت 20دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت 

صحیح بشویید
ه الکلی اگر آب و صابون ندارید از محلولهای ضد عفونی کننده با پای

استفاده فرمایید
وشانیددهان و بینی تان را هنگام عطسه یا سرفه خودتان یا دیگران بپ

نیدشبیه آنفلوانزا دارند خود داری کاز تماس با افرادی که عالئمی

از تماس محافظت نشده با حیوانات اهلی و وحشی خود داری کنید

در تجمعات حتما از ماسک مناسب استفاده کنید و از روبوسی و

دست دادن پرهیز کنید



با کسانی که عالئم شبه آنفلوانزا دارند ضروری استحفظ فاصله یک متری

وسایل شخصی خود را تمیز و استریل و از دیگران جدا کنید

پختن گوشت و تخم مرغ بطور کامل بسیار ضروری است و از 

خوردن گوشت و شیر غیر پاستوریزه شتر پرهیز کنید 

ده بدلیل خشکی هوا در منزل با وجود وسایل گرم کنندر زمستان

روس مانند شوفاژ باید بخور مناسب و کافی برای از بین بردن وی

موجود در هوای بسته بکار برده شود
اقبت ایمنی یا پیوند و یا دیابت باید مربرخی بیماریها مثل نقص

بیشتری بکنند

یریدروش صحیح شتشوی دست و استفاده از ماسک را حتما یاد بگ

روز احتمال باقی ماندن روی سطوح را بسته به 9این ویروس تا 

سطوح زنده یا بی جان را دارد
ا دمای پایین و میزان رطوبت باال می تواند طول دوره حیات کروناویروس ر

.طوالنی تر سازد



آلوده به ویروس کرونا هست چه کنیمدر صورت برخورد با کسی که

روز مراقب این عالیم باشید14نزدیک با بیمار تا بعد از تماس

دو بار در روز دمای بدنتان را چک کنید: تب

صورت تکرار میتواند نشانه وخامت بیماری باشددر: سرفه

تنگی نفس یا مشکل تنفس: تنفس

گلو درد، سر درد، اسهال، تهوع، لرز، درد بدن،: سایر عالیم

استفراغ، آبریزش بینی
رمانی اگر به تب یا سایر این عالیم مبتال بودید سریعا به مراکز د

مراجعه کنید
ه دهیداداماگر عالیم مذکور را ندارید به فعالیتهای روزمره میتوانید



ثانیه با آب و ۳۰صحیح دستها به معنای شستن دست ها برای حداقل شستشوی ▪
ت عمل مالش باعث می شود که صابون وارد قسمت های مختلف دس. صابون است

مرحله زیر  ۸با کمک . شده و میکروب ها را ساده تر از روی دست ها پاک کند
.میکروب های دست خود را از بین خواهید برد%۹۹تقریبا 

:مرحله صحیح برای شستن دست ها عبارتند از۸▪
.کف دست ها را به هم بمالید▪
م باشد، بین انگشتان را با قفل کردن انگشتان به طوری که کف دست ها رو به ه▪

.بشویید
.پشت دست ها را با کف دست مقابل تمیز کنید▪
.پایه شست را شستشو دهید▪
.انگشتان را در هم قفل کرده و بین مفاصل را با نوک انگشت مالش دهید▪
.به کمک این مرحله ناخن های هر دست شسته می شوند▪
.مچ دست ها را با کف دست مقابل بشویید▪
.دست ها را آب کشیده و با دستمال کاغذی خشک کنید▪

صحیح شستن دست هاروش
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با تشکر از توجه شما
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