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شماری ازcoronavirusویروس کرونا) شورهای بی ست. ک سر جهان در حال تاختن ا سرا سیا  ( این روزها در   که آ

 خانواده یک حقیقت در کرونا. اند شدددده گرفتار ویروس این چنبره در آفریقا تا بوده 19-کووید ویروس زادگاه

سترده ست هایی ویروس از گ سی های عفونت به منجر که ا سارس می  یک از تنف ساده تا اپیدمی  سرماخوردگی 

سال  سرعت COVID-19)19-شیوع پیدا کرد. و حاال کووید 2003شوند که در  ضو این خانواده با  ( جدیدترین ع

ضوع، ست. با در نظر گرفتن اهمیت این مو سترش ا صیه نارین مارکت در حال گ شتی های تو ا شم با را الزم بهدا

  در میان می گذارد.

 عالئم ویروس کرونا چه هستند؟

ید ند از 19-رایج ترین عالئم کوو بارت هاخ ک.رر   و درد بدن ،تب ع ما سررر ه  ماران برخی ا  ممکن بی

ست سهال یا حتی گلودرد ،بینی گر تگی و آبریزش ا را هم تجربه کنند. این عالئم معموال خفیف بوده و به  ا

وه بعضددی افراد ممکن اسددت آ وده شددوند، اما هیی عالئمی را از خود بروز نداده و تدریج شددروع می شددوند. به عال

درصد افراد بدون نیاز به درمان های پزشکی خاص  80احساس بیماری هم نداشته باشند. خوشبختانه در حدود 

امت حال شده مبتال می شود، تنها یک نفر دچار وخ 19-نفری که به ویروس کووید 6بهبود پیدا می کنند. از هر 

شامل افراد مسن، بیماران دارای فشار خون، مشکالت قلبی و دیابت  سی پیدا می کنند. این افراد  و مشکالت تنف

 می شوند.

  توصیه هاخ سازمان بهداشت جهانی براخ پی.گیرخ از ابتال به کرونا

اده کنید در صورت مرتب دست های خود را بشویید از یک شوینده ا کلی برای شستشوی دست های خود استف

 عدم دسترسی از آب و صابون)ترجیحا مایع( استفاده کنید،

شستشوی دست ها با آب و صابون یا استفاده از شوینده های ا کلی ویروس هایی  چرا دست ها مهم هستند؟

 را که ممکن است در دست های شما خانه کرده باشند، از بین می برد.

صله • ست باید حداقل  رعایت دیگران با را خود فا سرفه ا سه یا  سی که در حال عط شما و ک متر  1کنید. بین 

 فاصله وجود داشته باشد.

ست؟ سرفه می کند، از این راه ذرات مایعی را از بینی یا دهان خود به  چرا اینکار مهم ا سه یا  وقتی فردی عط

ا با فرد رعایت نکرده باشید، بیرون پخش می کند؛ ذراتی که ممکن است حاوی ویروس باشند. اگر فاصله درست ر

 را هم با خود داشته باشند. 19-این ذرات از راه تنفس وارد بدن شما می شوند که می توانند ویرس کووید

 از بسددیاری با ها دسددت دانید می که همانطور. کنید خودداری خود دهان و بینی ها، چشددم به زدن دسددت از •

باشند. در صورت آ وده شدن دست های ما می توانند ویروس را  ویروس حاوی توانند می و داشته تماس سطوح
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به چشدددم ها، بینی یا دهان ما منتقل کنند. از این اجزای بدن نیز ویروس به داخل بدن راه پیدا کرده و باع  

 بیماری می شود.

شت • سی بهدا صل اطمینان باید حقیقت در. کنید رعایت را خود تنف د دور و افرا هم شما خود هم که کنید حا

سرفه دهان و  سه یا  ست؟ در هنگام عط صول به چه معنا شتی پیروی می کنند. اما این ا صول بهدا برتان از این ا

ستمال را در  صله د سپس بالفا شانید.  سی با آرنج تان بپو ستر صورت عدم د ستمال کاغذی و در  بینی خود را با د

 یک سطل زبا ه دربسته بیندازید.

شت رعایت با. کنند می پراکنده را ویروس ذرات م؟چرا باید این کار را بکنی سی بهدا  را خود اطرافیان شما تنف

 .کنید می محافظت 19-کووید همه از تر مهم و سرماخوردگی آنفلونزا، مثل هایی ویروس از

شواری یا سرفه تب، اگر • شتید؛ تنفس در د صله دا شکی های مراقبت دنبال به بالفا شید پز  که صورتی در. با

بیماری دارید، در خانه بمانید. اگر هم تب، سددرفه یا مشددکل در تنفس در خود مشدداهده کردید، فورا به  احسدداس

  دنبال خدمات پزشکی مراکز درمانی شهر خود باشید.

صورت بروز مشکلی آنها می توانند شما  چرا؟ سی دارند. در  ستر این مراکز درمانی محلی به تازه ترین اطالعات د

 و مانع انتشار ویروس و دیگر عفونت ها شوند.را راهنمایی کرده 

 راه هاخ مقابله با استرس در طول شیوع ویروس کرونا

 بنابراین. اسددت طبیعی امری دوره این طول در عصددبانیت حتی یا ترس سددردرگمی، اضددطراب، غم، احسدداس •

 ود در تماس باشددید،خ دوسددتان و خانواده با. کند کمک شددما به تواند می اعتماد مورد فرد بایک کردن صددحبت

 و ورزش مناسددب، خواب و غذایی رژیم یعنی. کنید دنبال را سددا م زندگی سددبک یک بمانید، خانه در باید اگر •

 تان، دوسدددتان و خانواده اعضدددای دیگر با اجتماعی های شدددبکه و تلفن راه از یا خانه در تان عزیزان با تماس

سات با مقابله برای • سا ست نروید. اگر نو سراغ به خود منفی اح سیگار یا چیزهایی از این د شیدنی های ا کلی، 

 احساس درماندگی می کنید با یک مشاور صحبت کنید،

ساس اگر • شفتگی یا نگرانی اح شا صرف تان خانواده و خود که را زمانی کنید؛ می آ  اخبار به کردن گوش یا تما

 دهید، کاش کنید، می بحران این مورد در کننده ناراحت

گذشددته رجوع کنید. از چه مهارت هایی برای مقابله با موقعیت های اسددترس زا اسددتفاده کرده اید؟ حرکات  به •

سترس خود  سیقی آرامش بخش؟ دوباره از این مهارت ها برای کاهش ا شن یا حتی گوش دادن به مو یوگا، مدیتی

 بهره ببرید.
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 یم؟براخ مقابله با استرس کودکان در طول شیوع ویروس کرونا چه کن

 مانند دهند؛ می نشدددان واکنش زایی اسدددترس های موقعیت چنین به متفاوتی کامال های شدددیوه به ها بچه •

ستگی شتر، واب شه بی شینی گو صبانیت، انزوا، و ن ضطراب ع  متفاوت های واکنش مقابل در. ادراری شب حتی یا ا

 از  را  و بیش از هر زمان دیگری او کنید گوش او های نگرانی به. بگیرید پیش در حمایتی شددیوه یک خود فرزند

 کنید، برخوردار خود توجه و عشق

 در. دهید خاطر اطمینان آنها  به و کنید صددحبت آنها با مهربانی با. دهید اختصدداص آنها  به را بیشددتری وقت •

 کدددندددیدددد، خدددلدددق آندددهدددا بدددرای آرامدددش و بدددازی هدددای فدددرصدددددت امدددکدددان صدددددورت

وا دین و خانواده خود باشددند. از جدا کردن بچه ها از وا دینشددان به  کنار ها بچه امکان حد تا شددود تالش باید •

ضور  شد، تماس خود را با آنها از طریق تلفن یا ح صورتی که این جدایی اجتناب ناپذیر با شدت پرهیز کنید.در 

 فیزیکی قطع نکنید،

سه بروند، تکا یف سعی کنید تا حد امکان یک برنامه روزانه برای آنها تنظیم کنید. اگر بچه ها نمی ت وانند به مدر

 مدددرسدددده را در خدداندده انددجددام دهددنددد و زمددانددی هددم بدده بددازی آنددهددا اخددتصدددداص دهددیددد،

 ویروس مقابل در خود از محافظت نحوه مورد در اطالعاتی  .است دادن رخ حال در اتفاقی چه که بگویید آنها به •

نها برای بچه ها با توجه به گروه سدددنی شدددان آ درک که کنید اسدددتفاده کلماتی از حتما. بگذارید آنها اختیار در

ضای خانواده چه  صورت ابتالی یکی از اع شد که در  شامل این با ست. این اطالعات می تواند  سان ا ممکن و آ

اتفاقی قرار اسدددت، بیفتد)به آنها بگویید که پدر یا مادرشدددان برای مدتی در بیمارسدددتان خواهند بود و با کمک 

 .پزشک بهبود خواهند یافت(

 توصیه هایی مهم در کصوص بهداشت مواد غذایی در طول شیوع ویروس کرونا

 روند، می کار به پخته غذاهای برای که آنهایی با باید کنید می اسددتفاده خام گوشددت برای که ای تخته و چاقو •

 باشد، متفاوت

 را بشدددویید، خود های دسدددت حتما شدددده پخته غذاهای و خام غذایی مواد به زدن دسدددت مرحله دو بین •

نات گوشدددت خوردن از شددددت به • مار حیوا ناتی یا بی ماری اثر در که حیوا ند، مرده بی ید، خودداری ا  کن

ست، یافته شیوع کرونا ویروس آنها در که مناطقی در حتی • صرف هم ا شت م  صورتی در ا بته. ندارد مانعی گو

 ز به خوبی پخته شده باشد.نی غذا و شده رعایت بهداشتی اصول غذا کردن آماده مرحله در که

 چگونه در سفر از ویروس کرونا در امان باشیم؟

 کددنددیددد، خددودداری سدددددفددر از سدددددرفدده یددا تددب گددوندده هددر مشددددداهددده صدددددورت در •

 خود سفر سابقه و باشید پزشکی های مراقبت دنبال به فورا شدید؛ مواجه تنفس در دشواری یا سرفه تب، با اگر •
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 کدده اخیرا بدده کجددا سدددفر کرده ایددد، بسدددیددار مهم اسددددت(،این)بگددذاریددد میددان در پزشددددک بددا را

 کنید، خودداری دارند، سرفه یا تب که افرادی با نزدیک تماس از •

 بشویید، ا کل حاوی های شوینده یا صابون و آب از استفاده با را خود های دست مرتب •

 کنید، اجتناب خود دهان و بینی چشم، با ها دست تماس از •

و عطسه، بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی یا آرنج خود بپوشانید. دستمال کاغذی را فورا  سرفه هنگام در •

 در سطل آشغال در بسته بیندازید،

. باشد پوشانده کامال را شما دهان و صورت که باشید داشته اطمینان کنید، استفاده ماسک از خواهید می اگر •

 کنید، خودداری خود ماسک به زدن دست از

 بعد از یک بار استفاده، ماسک خود را بیندازید و دست هایتان را پس از تماس با آن خوب بشویید، •

 باشند، شده پخته خوب که بخورید را غذاهایی فقط •

 کنید، پرهیز عمومی های مکان در خود دهان آب انداختن از •

 کنید، خودداری بیمار حیوانات با سفر و مستقیم تماس از •

 ل سفر احساس بیماری کردید، حتما خدمه هواپیما یا قطار را در جریان بگذارید.حا در اگر •

 در طول شیوع ویروس کرونا، در هتل این اصول بهداشتی را رعایت کنید

شته  سفر بوده و در هتل اقامت دا سیاری در  ست در این مدت ب صورت ناگهانی رخ داده؛ ممکن ا شیوع کرونا به 

 ما اصددول بهداشددتی زیر را رعایت کنید تا ریسددک ابتال به کمترین حد برسددد باشددند. در چنین شددرایطی حت

 ها دستگیره و آسانسور های دکمه با مسیر در حال هر به. بشویید را خود های دست اتاقتان، به ورود محض به •

و ی و اص باید ها دست شستشوی. باشید کرده استفاده عمومی نقل و حمل وسایل از شاید حتی یا داشته تماس

شید تا  شته با شه همراه دا صی خود را همی شخ شتی  ست  وازم بهدا شد. بهتر ا شوینده های ا کلی با ستفاده از  با ا

شما  شرایطی به کمک  ست می توانند در چنین  ضدعفونی کننده د ستمال مرطوب و ژل  شوید)د شکل ن دچار م

 بیایند(.

 

. اما این به معنای آن نیست که خدمه خانه داری نیست شکی این در و باشد شده رعایت باید شما اتاق نظافت •
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تمام سددطوح را به دقت و عمیق تمیز کرده اند. پس حتما پیش از هر کاری سددطوحی که در مطلب چه خطرات 

شده؛ خوب تمیز  ستند، به عنوان بخش های مستعد آ ودگی در هتل نام برده  شما ه بهداشتی در هتل در کمین 

 و ضدعفونی کنید.

 

ده از ملحفه شدخصدی خود تردیدی نداشدته باشدید. روتختی ها و ملحفه های اتاق شدما در هتل می اسدتفا در •

توانند بستر خوبی برای ویروس باشند. پس همیشه ملحفه همراه داشته باشید تا در شرایط اضطراری هم بتوانید 

 از آنها استفاده کنید،

 jainjas.com : منبع


