
سردردگلودردسرفه های خشکتب شدید

همه چیز در رابطه با کرونا یا کووید١٩
عالئم بیماری

انتقال و سرایت

پیشگیری از گسترش بیماری

١١ خرافه ای که در مورد کروناویروس نباید به آن ها توجهی کنیم

ارتباط با حیوانات مبتالاشیاء آلوده
به کروناویروس

ارتباط با فرد آلوده قرار گرفتن در معرض عطسه
یا سرفه فرد آلوده

از ارتباط با افراد مبتال به 
عالئم سرماخوردگی خودداری کنید

در هنگام عطسه یا سرفه
از دستمال استفاده کنید.

از ماسک های فیلتردار
استفاده کنید.

مرتب دست هایتان را
با صابون بشویید.

ابتال به کرونا قطعا به مرگ 
منجر میشه!

درمورد  چیزها  خیلی  هنوز 
اینجا  تا  اما  نمی دونیم،  کرونا 
عفونت  یک  میاد  نظر  به 
 ٢٪ حدود  مالیمه.  ویروسی 
 ٢٠٪ تا   ١٨ و  می کنند،  فوت 
به شدت مریض می شن. پس 
مرگ  حکم  در  کرونا  به  ابتال 

نیست.

فقط چینی ها به کرونا مبتال 
می شن!

شد  شروع  چین  از  کرونا 
بگیرند.  می تونند  همه  ولی 
به  کاری  مسری  بیماری های 
آسیب پذیر  همه  ندارند.  مرز 

هستند.

پوشیدن ماسک از ابتال به 
کرونا جلوگیری می کنه.

ولی  موثره،   N٩۵ ماسک 
پوشیده  درست  که  بشرطی 
شده باشه، به نحوی که تمام 
صورت  به  کامال  حاشیه اش 

چسبیده باشه. 
پوشیدن  که  بدونید  باید 
کشیدن  نفس   N٩۵ درست 
نمی شه  و  می کنه  سخت  رو 
مدت زیادی رو صورت نگهش 

داشت.

کرونا خطرناک ترین 
ویروسه.

غلطه! ویروسهای خطرناک تری 
درصد  که  ابوال،  مثل  داریم، 
می کشه.  رو  بیشتری  بسیار 
۶٠٠٠ نفر از کسانی که کرونا 
گرفتند، حالشون خوب شده، 
و انتظار می ره خیلی های دیگه 

هم حالشون خوب بشه.

کرونا از سوپ خفاش 
اومده!!

کرونا  می دونیم  غلطه.  قطعا 
در  تازه  گوشت  بازار  یک  از 
چند  شد.  شروع  ووهان 
این  آغاز  مورد  در  فرضیه 
بیماری مطرح هست، اما قطعا 
خفاش  سوپ  که  کسی  از 

خورده نیومده. 
کرونا  کسی  وقتی  بهرحال، 
طریق  از  ویروس  گرفت، 
ترشحات بدن مثل آب دهن، 

بینی و ... منتقل می شه.

از طریق کاالهایی که توی 
چین تولید شدن، می شه 

مریض شد.

میاد  بنظر  نامحتمله.  خیلی 
مدت  نمی تونه  ویروس  این 
انسان  بدن  از  خارج  زیادی 
زنده بمونه. البته هنوز یقین 

نداریم.

بستن مرز، گسترش 
مریضی رو متوقف می کنه.

مسری  تنفسی  مریضی های 
و  آغاز  نیست.  حالی شون  مرز 
بیماری هایی  چنین  گسترش 
بلکه  نیست،  دولت  تقصیر 
طبیعت ویروسه. ممنوعیت های 
نیستند،  موثر  خیلی  مسافرتی 
بلکه گاهی اثر عکس می گذارند، 
می  ایجاد  آشوب  و  ترس  چون 
مردم  می شن  باعث  و  کنند، 
مریضی شون رو مخفی کنند، که 
به سرایت بیشتر منجر می شه.

آنتی بیوتیک ویروس کرونا 
رو می کشه.

ویروس و باکتری فرق دارند. 
می  رو  باکتری  آنتی بیوتیک 

ویروس  وایرال،  آنتی  و  کشه 
به  کمکی  آنتی بیوتیک  رو. 
یک  نمی کنه.  کرونا  درمان 
کووید١٩  برای  دارو  تعداد 
طراحی شده اند، ولی هنوز در 

مرحله آزمایشی هستند.

کرونا رو انسان ها ساختن و 
عمدا منتشر کردن.

دست  خیلی  رو  بشری  دانش 
خیلی  هنوز  می گیرید!  باال 
بتونن  انسان ها  تا  مونده 

همچین ویروسی بسازن.
سه  با  گذشته  دهه  سه  در 
درگیر  کرونا  ویروس  نوع 
کرونا طبیعیت  در  اما  شدیم. 

مثال  هست.  بیشتری   های 
هستند.  سارس  شبیه  برخی 
خاص  خیلی  هم  کووید١٩ 

نیست.

فقط افراد مسن کرونا 
میگیرند.

بشن.  مریض  می تونند  همه 
که  محتمل تره  مسن  افراد 
دچار مریضی شدیدتری بشن. 
اما باز در بین افراد مسن هم، 
خیلی ها مالیم مریض می شن. 
معرض  در  سنی  همه  بهرحال 
بیماری هستند و باید مراقبت 

کنند.

کرونا عین سارسه.

سارس  خانواده  هم  کرونا 
هست. در واقع سه نوع کرونای 
سارس،  داریم:  شده  شناخته 
رس، و کرونای کنونی که اسم  م
درستش کووید١٩ است. سارس 
حدود ٪١٠ رو کشت، در حالی که 

کووید١٩ حدود ٪٢ کشته.
تعداد  مسری تره.  کووید١٩  اما 
هفته های  در  کشته ها  باالی 
بودن  کشنده تر  بخاطر  اخیر، 
بلکه  نیست،  کووید١٩  ویروس 

بخاطر مسری تر بودنشه.


