
 
 

 فیفخ مئالع اب )nCoV-19( سوریوانورک تنوفع هب التبا هب كوکشم دارفا زا لزنم رد تبقارم شزومآ

 

 و تنوفع لرتنک و يریگشیپ ياههمانرب اب و دننیبب ار یصخش تشادهب ياهشزومآ دیاب هداوناخ ياضعا و نارامیب
 اهنآ .دننک راتفر تسا یگدولآ هب كوکشم هک هداوناخ زا يوضع اب یتسرد هب ات دنشاب انشآ يرسم ياهيرامیب
 يریگولج دوخ هب يرامیب تیارس زا و دنوش هجاوم هداوناخ وضع نیا اب نکمم لکش نیرتنمیا رد هک دنتسه فظوم
 .دننیبب شزومآ و دنوش تراظن و ینابیتشپ ورشیپ همانرب اب دیاب هداوناخ ياضعا و رامیب .دننک

  .دشاب هتشاد زاب رد ای هرجنپ کی لاثم يارب هک یقاتا .دیراد هگن بسانم هیوهت اب قاتا کی رد ار رامیب •
 هک ییاهقاتا هک دیوش نئمطم .دیناسرب لقادح هب ار یکارتشا ياضف و دینک دودحم ار رامیب تاکرح •

 ار اهقاتا نیا ياههرجنپ الثم .دنراد یبسانم هیوهت ،هناخزپشآ و مامح ،ییوشتسد لثم ،دنتسه كرتشم
  .دیراذگب زاب

 ،تسین نکمم يزیچ نینچ رگا .دنوش نکاس رامیب هب تبسن هناگادج ياهقاتا رد دیاب هداوناخ ياضعا •
  .دنباوخب هناگادج تخت ود رد الثم .دوش تیاعر رامیب اب رتم 1 هلصاف لقادح

 یتمالس نازیم اب درف کی اهنت هک تسا لآهدیا .دنشاب دودحم دیاب دننکیم کمک رامیب هب هک یناسک دادعت •
 .دیرامگب راک نیا هب ار دشاب هتشادن يویر ای یقورع و یبلق ياهيرامیب لثم ،ياهنیشیپ تالکشم هک الاب
 عونمم دیاب انورک سوریو ياههناشن و میالع یمامت نتفر نیب زا نامز ات رامیب اب رادید و تدایع نینچمه
  .دنشاب هتشاد روضح هناخ رد دیابن هداوناخ ياضعا زج سکچیه و دشاب

 یبوخ هب ار ناتتسد ،تسا هدز تسد اهنآ هب وا هک ییایشا ای رامیب اب ناتتسد سامت هنوگ ره زا سپ •
 اذغ زا شیپ ،اذغ هیهت زا سپ و شیپ دیاب ناتسدِ يوشوتسش .دییوشب اههدنیوش اب ای دینک ینوفعدض
 اهتسد ندوبفیثک رگا .دریذپ ماجنا دسریم رظن هب فیثک تسد هک هاگره و ییوشتسد زا سپ ،ندروخ
 اب هک ییاهتسد يارب .دینک هدافتسا دنراد لکلا هیاپ هک ییاههدننکینوفعدض زا دیناوتیم ،تسین حضاو
  .دییوشب ار اهنآ نوباص و بآ زا هدافتسا اب ،تسا زرحم ناشندوبفیثک زین حلسمریغ مشچ

 ياهلامتسد زا هدافتسا )ییوشتسد عیام لثم اههدنیوش رگید ای( نوباص و بآ اب ناتتسد يوشتسش ماگنه •
 لامتسد زا هدافتسا ناکما رگا .دراد تیولوا ياهچراپ ياههلوح هب تبسن فرصمرابکی ياهلوح يذغاک
 نامز ات و دییوشب ار اهنآ ،هدافتسا رابره اب اما دینک هدافتسا ياهچراپ ياههلوح زا ،درادن دوجو يذغاک
  .دینک ضیوعت رگید هلوح کی اب ندشکشخ

 ییاج ات و دنک هدافتسا یکشزپ کسام کی زا دیاب رامیب ،یسفنت هاگتسد تاحشرت شخپ زا يریگولج يارب •
 تادیهمت دیاب ،دنریگب کمک یکشزپ کسام زا دنناوتیمن هک يدارفا يارب .دشوپب ار نآ تسا نکمم هک
 ناشناهد و غامد يولج امتح دیاب هسطع ای هفرس ماگنه الثم .دننک تیاعر ار تشادهب هک دیشیدنا دیدش
 دارفا نیا نهد ای غامد يولج اهنآ اب هک ییاهششوپ .دنریگب فرصم رابکی يذغاک لامتسد کی اب ار
 لثم بسانم ياههدنیوش طسوت یبوخ هب ای دیزادنایب رود ای ار )یبیج ياهلامتسد لثم( تسا هدش هتفرگ
  .دییوشب اههدنیوش و نوباص



 

 یکشزپ کسام کی زا دیاب ،دراد رارق قاتا کی رد وا اب هک یماگنه ،دنکیم تبقارم رامیب زا هک یصخش •
 ماگنه رد دیابن اهکسام .دنک هدافتسا ،دناشوپیم یبوخ هب ار وا غامد و ناهد يولج و تسا شاهزادنا هک
 اعیرس دیاب ،دش فیثک ای سیخ ینیب ای ناهد تاحشرت اب یکسام رگا .دنروخب ناکت ای دنوش سمل هدافتسا
 هک تسا یصاخ شور زین اهکسام ندروآرد هوحن .دوش نیزگیاج کشخ و زیمت ،دیدج کسام کی اب
  زا ار نآ ياهدنب هکلب ،دیریگن تسد اب ار کسام يولج .دنشاب هتشاد یهاگآ نآ زا دیاب هداوناخ ياضعا
 
 رود ار کسام ،فرصم زا سپ هلصافالب .دیروایب رد ار کسام شیاهدنب نتفرگ اب و دینک دازآ رس تشپ
  .دیهدب ماجنا ار تسد ندرکینوفعدض ای وشتسش تایلمع و دیزادنایب

 
 و يویر تاحشرت ،ناهد قازب ًاصوصخم .دینک يراددوخ یقیرط ره هب ندب تاحشرت اب میقتسم سامت زا •

 سامت زا يریگولج يارب کسام و فرصمرابکی شکتسد زا .دنشاب يرامیب لقان دنناوتیم رامیب عوفدم
 شکتسد ندروآرد و ندیشوپ زا سپ و شیپ .دیریگب کمک راردا و عوفدم ،يویر ،یناهد تاحشرت اب میقتسم
  .دینک ینوفعدض ای دییوشب ار دوخ تسد ،کسام و

  .دنتسه بسانم فرصمرابکی فرصم يارب اهنت اهنآ .دینکن هدافتسا هرابود اهشکتسد و اهکسام زا •
 هدافتسا زا سپ دیناوتیم ار  دراوم نیا .دینک هدافتسا رامیب يارب هناگادج يروخاذغ مزاول و اههچراپ زا •

 .دیزادنایب رود ار اهنآ هک تسین زاین و دییوشب بسانم ياههدنیوش اب رامیب طسوت
 داهنشیپ .دینک ینوفعدض ار دنراد رارق رامیب زا تبقارم ياضف رد هک یحوطس موادم و هنازور تروص هب •

 ینوفعدض ار دنراد دوجو باوخ قاتا رد هک ياهیثاثا یقاب و باوختخت ياهباق ،اهزیم هرانک هک دوشیم
 زا سپ و دینک هدافتسا هیلوا يراکزیمت يارب دنمتردق ياههدنیوش ای یگناخ نوباص ياهبلاق زا .دینک
 هدافتسا ،دینک هیهت سکتیاو و بآ بیکرت اب ار نآ دیناوتیم هک هدننکینوفعدض یگناخ لولحم زا ،یشکبآ
  .دینک لح بآ دحاو هن رد ار سکتیاو دحاو ره ،لولحم نیا هیهت تهج .دینک



 ياهنوباص و اههدنیوش اب ادتبا .دینک ینوفعدض و زیمت ار ییوشتسد و مامح حوطس راب کی يزور لقادح  •
 شخب رد هک یگناخ هدننکینوفعدض لولحم زا ،یشکبآ زا سپ و دینک ییادزدنگ ار حوطس نیا یگناخ
  .دیریگب کمک حوطس نیا ندرکینوفعدض تهج میداد شزومآ ار شاهیهت هوحن لبق

 هنازور تروص هب اهنآ اب رامیب هک ییاهزیچ مامت و ،تروص و مامح ياههلوح ،باوخ ياهسابل ،اهسابل •
 هجرد 90 ات 60 نیب ياهامد رد ییوشسابل نیشام اب ای بآ و ییوشسابل ردوپ ای عیام اب ار دراد راک و رس
 هدولآ ياههچراپ و اهسابل .دنوشن سوریو لقان دوخ ات دینک کشخ ار اهنآ ًامیقتسم و دییوشب دارگیتناس
 زا و دیهدن ناکت ار فیثک ياهسابل .دیهدب رارق هتسب هسیک کی رد ،دیاهتسشن ار اهنآ هک ینامز ات ار
  .دینک يراددوخ تدش هب هدولآ ياهسابل ای اهیگدولآ اب ناتتسوپ میقتسم سامت

 و شکتسد زا دیاب ،دنراد دروخرب رامیب ندب طاخم اب هک ییاههچراپ ای اهسابل ،حوطسِ ندرکزیمت ماگنه •
 دیناوتیم ،هدافتسا دروم هب هتسب .دوش هدافتسا کسام و )یکیتسالپ ياهدنبشیپ لثم( ظفاحم ياهسابل
 ادتبا هدافتسا زا سپ ار فرصم رابدنچ ياهشکتسد .دینک هدافتسا فرصم رابدنچ ای کی ياهشکتسد زا
 کی ياهشکتسد .دینک يراع سوریو زا یگناخ هدننکینوفعدض لولحم اب سپس و دییوشب نوباص و بآ اب
 زا سپ و شیپ .دنوش هتخادنا رود فرصم راب ره زا سپ هلصافالب دیاب ،یلیرتین ای یسکتال فرصم راب
  .دینک ینوفعدض ای دییوشب ار ناتتسد ،اهشکتسد ندروآرد

 لطس کی رد دیاب ،دنیآیم دوجو هب رامیب زا تبقارم ماگنه رد هک یتاعیاض رگید و اهکسام ،اهشکتسد •
  .دنوش عفد ینوفع تاعیاض ناونع هب تصرف نیلوا رد و دنوش يرادهگن رامیب قاتا رد ،رادرد لاغشآ

 ،راگیس ،كاوسم :زا دنترابع یصخش مزاول نیا .دینک يراددوخ تدش هب رامیب اب یصخش مزاول كارتشا زا •
  .باوختخت هفحلم و مامحتسا سابل ،اههلوح ،اهیندیشون ،فورظ ،زپ و تخپ مزاول



 دنادب ات دهدب ماجنا رطخ نازیم زا یبایزرا کی ادتبا رد دیاب ،دراد هدهع رب ار رامیب زا تبقارم رما هک یسک •
 زا ات دریگب راک هب ار بسانم ياهلمعلاروتسد ،یبایزرا نیا هب هجوت اب و دراد جایتحا یتازیهجت هچ هب
  .دنک يریگولج هداوناخ ياضعا ریاس ای دوخ هب سوریو تیارس

 
 

 

  عبنم

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-
coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-
contacts 
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