
از خرید گُطث ةدون هَر داهپزطکی خُدداری / ةیواری ةا جب ياگَايی از عالئن جب کریوٌ کًگُ

 کًید

هٌ پاره خقی هقدم 

 

ةیواری جب خُيریزی دًٍده کریوٌ کًگُ از ةیواری ٍای ویروشی فاةك ايحقال ةیى ايصان و خیُان 

ةیواری ةا جب ياگَايی، ةدن درد، کُؾحگی، ضعؽ، شردرد، درد طدید عضالت، ةی اطحَایی، . اشث

ٌ صُرت ةی فراری و  درد پظث خدفٌ چظن، جرس از يُر، جَُع، گمُدرد، دل درد و جؼییرات خمقی ة

.  اؾصردگی ظاٍر هی طُد

 

خُيریزی در هخاط، لکٌ ٍای خُيریزی . عالئن خُيریزی هعوُالً از روز شُم جا پًجن طروع هی طُد

. در فصوث ةاالی ةدن، خط زیر ةؼك، هدك ٍای جزریـ و جدث ؾظار ایجاد هی طُد (پظحی)

ةیواران . ایجاد هی طُد (... ةیًی، لثٌ، هجاری ادرار، روده، رخن و  )خُيریزی از اعضای هخحمؽ ةدن 

.  ةدخال از روز پًجن ةٌ ةعد دچار يارشایی کتدی، کمیُی هی طُيد

 

:  هخزن ةیواری

ٌ عًُان هخزن ةیواری هعرح ٍصحًد .  گُشؿًد، گاو، ةز، خرگُش وخظی و طحر هرغ ة

 

:  راه ٍای ايحقال

ٌ خصُص گُيٌ ٍیوالُها از . ايحقال از ظریـ گزش کًٌ کٌ یکی از راه ٍای هَن اةحال اشث ٌ ٍا ة کً

کًٌ ةالغ ویروس را ةٌ . ظریـ جخودان آلُده در جوام هراخك رطدآلُده طده و عؿُيث زا اشث

. يُزادان خُد ايحقال هی دٍد
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ايصان يیز در اثر جواس هصحقین ةا خُن و جرطدات یا ةاؾث ٍای آلُده دام یا جواس ةا جرطدات اؾراد 

در جواس يزدیک ةا دام ٍای آلُده از ظریـ جًؿس يیز اهکان اةحال ةٌ ةیواری . ةیوار هتحال هی طُيد

.  وجُد دارد

 

:  گروه ٍای در هعرض خعر

ٍوٌ اؾراد جاهعٌ اخحوال اةحال ةٌ ةیواری را داريد؛ ایى در خالی اشث کٌ گروه پرخعر 

پزطک، پرشحار،  )داهداران، داهپزطکان، کارهًدان کظحارگاه و کارکًان ةَداطحی درهايی  طاهك

.  اشث (... ةَیار و 

 

ٌ دلیك يارشایی اعضا و  ؾرد هتحال ةٌ ایى ةیواری ٍویظٌ جب دارد و در يَایث هوکى اشث ة

دوره کوُن جب خُيریزی دًٍده کریوٌ کًگُ هعوُال . خُيریزی طدید جان خُد را از دشث ةدٍد

ٍؿحٌ پس از جواس ةا دام آلُده یا گزش کًٌ اشث و ایى عالئن پس از ایى هدت ةروز 2کوحر از 

ٌ هُفع افداهات درهايی، اخحوال هرگ و هیر جب خُيریزی دًٍده  خُاٍد کرد و درصُرت عدم ايجام ة

التحٌ دام آلُده عالئن خاصی يدارد، ؾقط یک ٍؿحٌ جب دار . درصد اشث50کریوٌ کًگُ ةیض از 

.  هی طُد و ةعد ایى جب ؾروکض هی کًد

 

اگر دام آلُده در ٍوان روزٍای عُد ةیواری ذةح طُد و در کًار آن شالخ ٍن دشحکض دشحض 

ةرای ٍویى اصرار ها ةر . يتاطد یا دشحض ًٍگام ذةح خراش ةردارد، شریعا ویروس هًحقك هی طُد

ایى اشث کٌ دام ٍای وارداجی خحوا جُشط داهپزطک هعایًٌ طُيد و ةعد در اخحیار کظحارگاه ٍا فرار 

.  ةگیريد

 

یا ةٌ . خُدداری کًید (کظحار ػیرهجاز)از خریدن گُطث ٍای ةازرشی يظده و ةدون هَر داهپزطکی 

.  کًید جا در اهان ةاطید عتارجی دیگر هی جُان گؿث کٌ ةرای هدجی از خرید گُطث فرهز خُدداری

 

 (ص)هٌ پاره خقی هقدم هصئُل کًحرل عؿُيث ةیوارشحان خاجن االيتیاء 


