
چگونه می توانم از گسترش بیماری کرونا به بهترین نحو جلوگیری کنم؟

چگونه می توانید مبتال شوید؟ آیا شبیه آنفوالنزا است ؟

عالیم بیماری چیست؟ چه کسانی در معرض خطر بیماری شدید هستند؟

 کرونا آنچه باید بدانید: راهنمای یک صفحه ای

میزان مرگ و میر چند نفر به بیماری شدید مبتال می شوند ؟

درمان های تایید شده توسط
 اداره ی غذایی و دارویی

 ایاالت متحده آمریکا

 آنفوالنزا

 کرونا

 نه! به این دالیل...

 افراد مسن و افراد با سابقه ی بیماری های دیگر

نمودار منحنی رشد و گسترش بیماری را مسطح  و آهسته کنیم.  به کمک همدیگر می توانیم…

  #مسطح کردن منحنی بیماری

چه می شود اگر احساس بیماری داشته باشم؟

منظور از" فاصله ی فیزیکی" چیست؟

 خطر مرگ در اثر کرونا
برای افراد مسن بیشتر است

 چه کسانی مبتال می شوند؟
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~0.1%

1-2%

 اگر بیمار به کرونا مبتال باشد امکان مرگ
 تا حدود بیست برابر افزایش می یابد

تب سرفه

خستگی

 تنگی نفس

 درد عضالنی

خطر ابتال به کرونا بدون نشان دادن هیچگونه عالئم  + خطر ابتال به کرونا از طریق افرادی که هیچ عالیمی ندارند

 بله

خیر

• بیماری عروق قلبی
• بیماری تنفسی
• بیماری کلیوی
• فشار خون باال

• بیماری قند
• سیستم ایمنی ضعیف

• سرطان
• چاقی

لطفا اگر به مکان های عمومی می روید از ماسک استفاده کنید.

?اگر من احساس بیماری می کنم … چه کار باید بکنم؟

 برای این که نه تنها از شما و دیگران محافظت می کند، بلکه به نیروی پزشکی و درمانی بهترین شانس
مبارزه با ویروس کرونا را می دهد.

?چرا این موارد مهم است؟

• آب و صابون برای بیست ثانیه
• در صورت عدم دسترسی،

   از مایع ضد عفونی کننده حاوی
   الکل استفاده کنید

   (میزان الکل، حداقل 60 در صد).

رعایت بهداشت دست

 تمام سطوح مانند پیشخوان،
روی میز، دستگیره در، تلفن،  صفحه

 کلید و غیره را ضدعفونی کنید.

 اگر به پزشک دسترسی ندارید با با پزشک خود برای مشاوره تماس بگیرید.
مرکز درمانی در منطقه ی خود

 تماس بگیرید.

 تنها در صورتی که عالئم شدید
 و حاد داشتید به اورژانس

 مراجعه کنید.

 در صورتی که به اورژانس مراجعه
 می کنید، لطفا پیش از مراجعه با آنها

 تماس بگیرید تا بتوانند برای حضور شما
آماده شوند.
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چه چیزهایی قابل قبول و چه چیزهایی غیر قابل قبول است؟

Adapted from: County of Los Angeles Public Health

?

• گردهمایی گروهی
• قرار بازی گذاشتن برای بچه ها و

   دوستانشان، داشتن مهمان در خانه
• کنسرت

• مسابقات ورزشی
• فروشگاه های شلوغ

• رستوران و بار
• سفرهای غیر ضروری

• (در صورت امکان) وسایل نقلی
   عمومی مانند اتوبوس و قطار

• پیاده روی
• ورزش کردن در خانه

• خواندن کتاب
• گوش دادن به موسیقی

• ویدیو چت
• تماس تلفنی یا ارسال پیامک

   به دوستان و آشنایان
• تماس تلفنی یا ارسال پیامک

   به همسایه ی مسن خود

از موارد زیر خودداری کنید: انجام کارهای زیر بدون خطر می باشد

برای کاهش بار این بیماری هیچ اقدامی
 انجام نشده است.

 وقتی برای محدود کردن گسترش بیماری قدم
 برداشته می شود، در مدت زمان طوالنی افراد

کمتری به بیماری مبتال می شوند.

Adapted from the Centers for Disease Control

تعداد بیماران با شرایط حاد که سیستم درمانی ما ظرفیت درمانشان را دارد

  مدت زمان گسترش ویروس
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 درصد بیمارانی که جان خود را از دست خواهند داد

Source: Harvard Health Publishing

اسهال

زمان بین عفونت
 تا عالئم بیماری

بین 1  تا 4 روز
 (به طور میانگین 2  روز)
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(قطره ی  کوچک)
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غیر مستقیم (دستگیره ی در، پیشخوان)
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بین 2 تا 14 روز
   (به طور میانگین 5 روز)

 رایج ترین عالئم
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Creator: Ryoko Hamaguchi (MS4, Harvard Medical School)

 دمای باال (تب) یا دمای پایین بدن
 تنگی نفس

 اغتشاش و گیجی
 احساس غش کردن

6 ft 
(2 m)

باید حداقل 6 فوت (180 سانتیمتر)از بودن در جاهای شلوغ خودداری کنید.
  فاصله بین شما و دیگران باشد.

 فاصله ی  فیزیکی

شامل...+

عالئم شدید شامل :

 اطالعات در حال تحول،
به روز شده در تاریخ

 گلو درد سردرد آبریزش بینی

 میزان پایین اکسیژن

 نارسایی تنفسی
 فشار خون

Source: Business Insider

 گسترش ویروس

Source: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020) 
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مشخص نیست که  گسترش بیماری به این طریق چقدر رایج است!

 با این حال...

+

A

 بدون هیچگونه عالئم

Source: Wu et al JAMA (2020) 

 "فاصله ی فیزیکی" به این معنی نیست که فاصله ی قلبی و اجتماعی داشته
باشیم! میتوانیم همگی راه هایی را پیدا کنیم که  باهم در ارتباط باشیم .

 راه هایی مانند تلفن و ویدئو چت کردن و استفاده از شبکه ها و ابزار ارتباطی دیگر

Source: Centers for Disease Control

Source: Centers for Disease Control 

<2%

 آنقدر شدید (حاد)
  که در بیمارستان بستری می شوند

20%

 بیماری حاد یا بحرانی

Source: Centers for Disease Control 

از 2017 تا  2018:

شدید

بحرانی

+

 مقایسه ی میزان مرگ و میر میان آنفوالنزا و کرونا بر اساس سن

 کرونا آنفوالنزا

 کرونا

 خرید مواد غذایی در زمان هایی که مغازه ها کمتر شلوغ هستند


