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ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎوﯾروس (19 COVID) 2019

داﻧﺳﺗﻧﯽھﺎی ﺿروری
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫﺳرﻋت در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر ،ھﻣواره از ﺟدﯾدﺗرﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد:
ﻣراﮐز ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری )bit.ly/cdccoronavirusinfo (Centers for Disease Control, CDC
اداره ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ bit.ly/adhscoronavirus (Arizona Department of Health Services, ADHS) Arizona
/http://www.rispnet.com/medical RISP Net

ﮐروﻧﺎوﯾروس در ﻣﻧطﻘﮫ  Arizonaدرﺣﺎل ﺷﯾوع اﺳت.
ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و دﯾﮕران اﻗداﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.

 19 COVIDﭼﯾﺳت؟
ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎوﯾروس  ،2019ﯾﺎ ھﻣﺎن  ،19 COVIDﻧوﻋﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ
ﺷﺧص دﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود .وﯾروﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث  19 COVIDﻣﯽﺷود اﺑﺗدا در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر  2019در
ﺷﮭر ووھﺎن ﭼﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد .اﻓراد اھل ﭼﯾن و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟدادﺷﺎن ﭼﯾﻧﯽ ﺑودهاﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾرﯾن در
ﻣﻘﺎﺑل اﯾن وﯾروس آﺳﯾبﭘذﯾرﺗر ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھر ﻓردی ﺑﺎ ھر ﻓرھﻧﮓ و ﻣﻠﯾﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ 19 COVID
ﻣﺑﺗﻼ ﺷود.

 19 COVIDﭼﮕوﻧﮫ ﺷﯾوع ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد؟
اﯾن وﯾروس ﻋﻣدﺗﺎ ً در ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ از ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕر از طرﯾق رﯾزﻗطرات ﺗﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود ﺷﯾوع ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﯾن رﯾزﻗطرات ﻣﯽﺗواﻧﻧد در داﺧل
دھﺎن ﯾﺎ ﺑﯾﻧﯽ اﻓراد ﭘﯾراﻣون ﻓرود آﯾﻧد ﯾﺎ اﺣﯾﺎﻧﺎ ً طﯽ ﻋﻣل دم وارد رﯾﮫھﺎ ﺷوﻧد .اﯾن وﯾروس ﻣﯽﺗواﻧد
از راه ﻟﻣس ﺳطوح آﻟوده و ﺳﭘس ﻟﻣس ﺻورت ﯾﺎ دھﺎن ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷﺳﺗن دﺳتھﺎ ﺷﯾوع ﭘﯾدا ﮐﻧد.

ﻋﻼﺋم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﭼﯾﺳت؟
ﺷدت ﻋﻼﺋم  19 COVIDاز ﺧﻔﯾف ﺗﺎ ﺣﺎد ﻣﺗﻐﯾر اﺳت و ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽﺷود

ﺗب

ﺳرﻓﮫ

ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺑﮫ  19 COVIDﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد؟
ھرﮐﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ  19 COVIDﻣﺑﺗﻼ ﺷود ،اﻣﺎ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ دارای ﻋﻼﺋم ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
 19 COVIDﺗﻧﮭﺎ ﻋﻼﺋم ﺧﻔﯾﻔﯽ دارﻧد و ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺳﺗراﺣت در ﻣﻧزل ،ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﺣﺎﻟﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑد ﻣﯽﺷود و ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﺑﺳﺗری در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دارﻧد .اﻓراد در ھﻣﮫ ﺳﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﻣﺎر ﺷوﻧد ،وﻟﯽ در اﻓراد ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل و اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ﻋﺎرﺿﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺛل دﯾﺎﺑت ،ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ،ﺳرطﺎن و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫواﺳطﮫ
 19 COVIDﺷدﯾداً ﺑﯾﻣﺎر ﺷوﻧد .ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از  19 COVIDﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺣﺎد ﻣﺛل ذاتاﻟرﯾﮫ ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﮫ،
و در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻣرگ.

ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧم از ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧم؟
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ﺑﺧﺻوص ﺑﻌد از رﻓﺗن ﺑﮫ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﯾن ﮐردن و ﻗﺑل از

دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﺣداﻗل  20ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﯾﯾد
ﻏذا ﺧوردن.
ﻣوﻗﻊ ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ،دھﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺎ آرﻧﺞ ﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
از ﻟﻣس ﮐردن ﭼﺷم ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھﺎن ﺧود ﺑﺎ دﺳتھﺎی ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
از ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
اﺷﯾﺎء و ﺳطوح را ﻣرﺗب ﺗﻣﯾز و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﭘزﺷﮏ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﮭداﺷت اﯾﺎﻟﺗﯽ را رﻋﺎﯾت ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
در ﮐﺎﺳﺗن از ﺳرﻋت ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ،ﺳﮭم ﺧود را ﺑﺟﺎ آورﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﺗﻌطﯾل ﺧواھﻧد ﺑود .ﺗﺎ ﺟﺎی
ﻣﻣﮑن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺧوب اﺳت و ﺑﺧﺻوص اﮔر ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯾد.
 20ﮫﯾﻧﺎﺛ

ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑروم؟
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  19 COVIDھﺳﺗﯾد ،ﻗﺑل از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﭘزﺷﮑﯽ ﻧدارﯾد ،ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی ﻓوری ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر آزﻣﺎﯾش
 19 COVIDﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑود و ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔت ﺑرای ﺑﮭﺑود در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺧود را
از ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺧﺎﻧواده در ﻣﻧزل ﺟدا ﮐﻧﯾد و در ﺻورت اﻣﮑﺎن از دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﻣﺟزا اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﮐس دﺳت ﻧزﻧﯾد .دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﯾد .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧداده اﺳت ،از ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺎرج ﻧﺷوﯾد ﻣﮕر در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺷدﯾد ﻋﻼﺋم ،ﻻزم ﺷود ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ را از آﻟودﮔﯽھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎوﯾروس در اﻣﺎن ﻧﮕﮫ دارﯾد.
دﺳتھﺎﯾﺗﺎن را ﻣرﺗب ﺑﺷوﯾﯾد و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد!
ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺟﻠوی ﺷﯾوع ﮐروﻧﺎوﯾروس را ﺑﮕﯾرﯾم.
ﺗﮭﯾﮫﺷده ﺗوﺳط ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن Arizona

