Ներառված տեղեկությունները,
թարմեցված են —— դրությամբ՝

Ի՞նչ է պետք իմանալ այս մասին. 1-էջ ուղեցույց։
Ինչպե՞ս կարող եք վարակվել։

Արդյո՞ք սա նման չէ գրիպի։

1

Վարակվածների քանի՞
տոկոսն է մահանում

Ո’չ, որովհետև …

A

Վարակվելուց մինչև
FDA-ի կողմից
սիմպտոմներն ընկած հաստատված
Քանի՞ մարդիկ են ծանր հիվանդանում ժամանակահատվածը՝ բուժումներ։

Մահացության տոկոսը

B

Հազ
(օդակաթիլային
ճանապարհով)

04/05/2020

2017- 2018-ի ընթացքում

~0.1%

Գրիպ

<2%

2

Տևում է 1-4 օր
(միջինում 2 օր)

Այո

Տևում է 2-14 օր
(միջինում 5 օր)

Ոչ

Այնքան ծանր, որ պետք
է հոսպիտալիզացվեն։

Աղբյուր: Centers for Disease Control

A

B
A

Մինչև 20 անգամ ավելի
հավանական է մահով ելքը
COVID-19-ով վարակված
պացիենտի մոտ

Աղբյուր: Centers for Disease Control

20%

B

COVID-19

Խիստ կամ Ծայրահեղ ծանր
հիվանդություններով

1-2%

անուղղակի միջոցներով
(բռնակների կամ մակերեսային
տարածքներ)

Խիստ
Աղբյուր: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020)

Աղբյուր: Wu et al JAMA (2020)

Թթվածնայի ցածր
մակարդակ

Ծայրահեղ • Թոքերի անբավարարություն
• Արյան ճնշում
ծանր

Ովքե՞ր են վարակվելու ռիսկի գոտում,

Որո՞նք են նախանշանները։

տարեցները + մարդիկ ովքեր ունեն
ուղեկցող այլ հիվանդություններ

Գրիպն ընդդեմ COVID-19 մահացության
մակարդակը, ըստ տարիքի

Գրիպ

COVID-19

Ամենատարածված նախանշանները։
Տենդ

Հազ

հոգնածություն

• պսակաձև զարկերակների
հիվանդություն
• թոքերի հիվանդություններ
• երիկամների
հիվանդություններ
• բարձր արյան ճնշում
ունեցողներ
• դիաբետ
• թույլ դիմադրողականություն
ունեցողներ
• քաղցկեղ
• ճարպակալում

Շնչառության անբավարարություն
մկանային ցավ

քթի արտադրություն

գլխացավ

փորլուծություն
կոկորդի ցավ

COVID-19-ից մահանալու ռիսկերը
ամենաբարձրն են մեծ տարիաքային
խմբում գտնվող անձանց մոտ։

Ովքե՞ր են վարակվում
Աղբյուր: Business Insider

նախանշանների + վարակվել առանց նախանշանների
մարդկանցից, նույնպես հնարավոր է։

Ի՞նչ անել, եթե հիվանդ եմ:

Բայց…

?

հայտնի չէ, թե որքան հաճախ է սա տեղի ունենում

Ես հիվանդ եմ ... ինչ պետք է անեմ
1 Զանգահարեք ձեր բժշկին,
խորհրդի համար։

A

Եթե չունեք բժիշկ, զանգահարեք
ձեր տեղական առողջապահության
համակարգի ներկայացուցչին։

2

B

Վիրուսի
տարածում

4

3

Եթե գնում եք շտապ
օգնության բաժին,
նախապես զգուշացրեք
այդ մասին, որպեսզի
բժշկական անձնակազմը
պատրաստվի նախապես։

Ներառում է
Բարձր կամ շատ ցածր ջերմաստիճան։
Շնչառության դժվարություն
Ցրվածություն
Զգացողություն որ կուշաթափվեք

+ COVID-19

Առանց նախանշան

Մի գնացեք Անհետաձգելի
Բուժման Բաժանմունք եթե չունեք
այս սիմպտոմները:

Աղբյուր: Harvard Health Publishing

Աղբյուր: Centers for Disease Control

Ինչպես կարող եմ լավագույնս կանխել տարածումը?
Մակերեսային տարածքների ախտահանում

Ձեռքի հիգիենա
• oճառ + ջուր
• Եթե անհասանելի է,
օգտագործեք ալկոհոլի
հիման վրա մաքրող
միջոց (առնվազն 60% ալկոհոլ)

հաշվիչներ, պլանշետներ,
բռնակներ, հեռախոսներ,
ստեղնաշարեր, և այլն.

Ֆիզիկական հեռավորություն.

Ներառում է

և

2m

Առնվազն 2 մետր ձեր
և մյուսների միջև

Խուսափեք մարդկանց
մեծ խմբերից

Կրեք դիմակ երբ դուրս եք գալիս մարդաշատ վայրեր

Ինչ է «ֆիզիկական հեռավորությունը»

?

?

Ի՞նչն է ընդունելի, ի՞նչը ոչ

Ինչու է դա կարևոր
Քանի որ այն պաշտպանում է քեզ, պաշտպանում է մյուսներին, տալիս
առողջապահական ուշերին հնարավորություն պայքարելու COVID-19-ի դեմ։

• Մարդկանց հավաքույթներից
• Տնային այցեր
• Համերգներ
• Ատլետիկ միջոցառումներ
• Մարդաշատ խանութներ
• Բարեր և ռեստորաններ
• Ոչ կարևոր
ճանապարհորդություն
• Ավտոբուս/գնացք
(հնարավորության դեպքում)
Վերամշակվել է: County of Los Angeles Public Health

• Քայլել
• Սպորտով զբաղվեք տանը
• Գիրք կարդալ
• Երաժշտություն լսել
• Խմբային վիդեո զրույց
• զանգել կամ գրել ընկերոջը
• Զանգահարեք կամ գրեք
տարեց հարևանին

Գնացեք գնումների,
երբ քիչ է մարդաշատ

Հիվանդ մարդկանց քանակը

Ապահով է

Խուսափեք

Ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել,
ծանրաբեռնվածությունը
նվազեցնելու համար։
Որքան հիվանդ կարող է միաժամանակ բուժել
մեր Առողջապահական համակարգը

Որքան երկար ժամանակ է, որ վիրուսը տարածվում է։

Երբ քայլեր են ձեռնարկվում
սահմանափակելու վիրուսի
տարածումը, ներ դեպքերը
ավելի քիչ են լինում, ավելի
երկարաժամկետ կտրվածքով։

Վերամշակվել է: Centers for Disease Control

Ֆիզիկական հեռավորությունը չի նշանակում սոցիալական բաժանվածություն!
Եկեք բոլորս գտնենք կապի մեջ մնալ ճանապարհներ՝ հեռախոսազանգերի,
վիդեո զրույցների և այլ գործիքների միջոցով!

Միասին, մենք կարող ենք …

#հարթեցնելալիքը
Creator: Ryoko Hamaguchi (MS4, Harvard Medical School)

