
ا�ن �یماری چیست؟؟

وی�وس کووید 19 یا  وی�وس کو�ونا اول در 
شهرستان ووهان در استان هوبی چین ظاهر شود.  

�یشتر موارد از نضره ا��یدمیلوژی �ابطۀ به مواد 
غذایی د��ایی و حیوانات دارند. 

اطالعات در �ابته به 
(COVID-19) وی�وس کو�ونا



وی�وس کو�ونا چه گونه منتقل میشه؟

به  احتمال ��اد وی�وس کو�ونا اوال  در حیوانات 
بودج اومد و بعدًا به انسانها منتقل شد .

در حاله حاضر  امکانه ا�تقال وی�وس کو�ونا از 
انسان به انسان ممکن است. والی هنوز معلوم 
نیست که ا�ن وی�وس به چه آسانی ا�تقال �یدا 

میکند. 

در حال حاضر ا�تقال نوهای مختلفی از وی�وس 
کو�ونا از شخص به شخص از ط��ق سرفه یا عطسه 

و یا دستهای آلوده ممکن است.

؟

آیا واکسنی ب�ای درمان نوول کو�ونا وجود ؟
دارد؟

در حال حضر هیچگونه واکسنی ب�ای موحافظت 
در ب�ابر وی�وس کو�ونا وجود ندارد.



؟

آیا درمانی ب�ای وی�وس کو�ونا (کوود 19) 
وجود دارد؟

فعًال هی�  درمانی نداره. �یشتره درمانهای حمایتی 
با هدف کاهش عالئم در دسترس هستند

؟

عالئم �یماری چیست؟

نفس �نگیتب

گلو درد

سرفه 

سردرد



؟
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مساف�انی که تازه از چین اومدن و احساس 
م��ضی میکنند باید چه کار کنند؟

  
اگر به چین سفر کرده اید و با عالئمی مانند تب، 

سرفه یا نفس �نگی دشوار هستید، باید:

فوری با دیگ�ان تماس بگی��د. قبل از رفتن 
به مطب دکتر و  یا او��انس، اول با آنها 

تماس گرفته و آنها �ا از عالئمتان و سفرتان 
به چین مطلع کنید.

از تماس با دیگ�ان خودداری کنید.

در حالی که م��ض هستید مسافرت نکنید.

هنگام سرفه یا عطسه، دهان و ینی  
خود �ا با دستمال یا آستین خود (نه 

دستان) �پوشانید.

منظم دستان �ا با آب و صابون ب�ای 
حداقل 20 ثانیه بشو��د.

اگر صابون و آب در دسترس نیست از یک 
ضدعفونی کننده دست که بر پایه الکل 

است استفاده کنید.



به چه اطالعا�ی میشه اعتماد کرد؟؟
  

توصیه می کنیم اطالعات صحیح �ا از سازمان های 
بهداشت دافت د��افت کنید و به طور کلی 

اطالعات مربوط به �یما��های مختلف �ا پخش  
نکنید. در صورت نیاز به هرگونه کمک �زشکی یا 

داشتن سوال، لطفًا با شماره تلفن ��ر تماس بگی��د:

خدمات "استجابه" در مرکز عملیات - و�ارت     •
بهداشت با شماره 8001717  

و�ارت بهداشت و �یشگیری به شماره      •
80011111  

  
مرکز بهداشت دبی به شماره 800342   •
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از حیوانات (زنده یا مرده)، با�ار حیوانات 
و محصوالتی که از حیوانات تهیه می 

شوند (مانند گوشت پخته نشده) 
اجتناب کنید.

�اه های �یشگیری از �یماری

از تماس نزدیک با هر کسی که عالئم 
�یماری �نفسی �ا نشان می دهد، 

خودداری کنید.

دست ها �ا به طور منظم ب�ای حداقل 
20 ثانیه با آب و صابون بشو�ید.

اگر آب و صابون در دسترس نیست 
از ضد عفونی کننده دست استفاده کنید.

سرفه ها و عطسه هایتان �ا با 
دستمال �پوشانید.

در صورت ب�وز هر گونه عالئم 
�یماری، مسافرت نکنید.


