کرونا ویروس
کرًٍا ٍیرٍض ّا خاًَادُ بسرگی از ٍیرٍض ّا ّعتٌذ ،کِ از ٍیرٍض ظرهاخَردگی هعوَلی تا عاهل بیواری ظارض را ؼاهل هی
ؼَد.کرًٍَ ٍیرٍض ّا در ظال  5691کؽف ؼذًذ ٍ هطالعِ بر رٍی آًْا بِ طَر هذاٍم تا اٍاظط دِّ  5691اداهِ داؼت.
ظاختار کرًٍا ٍیرٍض ّا دارای یک شًَم آر اى ای هعوَلی اظت .افرادی کِ بیواری زهیٌِ ای دارًذ ٍ کَدکاى هبتال بِ بیواری
ّای قلبی ،بیؽتر در هعرض خطر ابتال بِ کرًٍا ٍیرٍض ّعتٌذ  .هعوَال ؼذت ظرها خَردگی کِ کرًٍا ٍیرٍض عاهل آى باؼذ
بیؽتر اظت.

عالئن اصلی بیواری کَرًٍا
از عالئن اصلی ایي بیواری تب،ظرفِ،تٌگی ًفط ٍ هؽکالت حاد تٌفعی اظت.در هَارد حاد هؽکالت گَارؼی ًظیر
اظْال،اختالالت اًعقادی خَى ٍ ًارظایی کلیِ ًیس گسارغ ؼذُ اظت کِ ایي هَرد هی تَاًذ بیوار را بِ ّوَ دیالیس ًیازهٌذ کٌذ.

ًحَُ اًتقال ٍیرٍض کرًٍا
ٌَّز اطالعات در هَرد ًحَُ اًتقال ایي ٍیرٍض کاهل ًیعت ٍلی رٍغ ّای اًتقال بیواری از اًعاى بِ اًعاى ؼبیِ بیواری
آًفلَآًسا از طریق ظرفِ ٍ عطعِ اظت.با ایي حال احتوال اًتقال بیواری در فضای باز بعیار هحذٍد بَدُ ٍ هَارد اًتقال اًعاى بِ
اًعاى در هَاردی رخ دادُ اظت کِ افراد بِ هذت طَالًی در فضای بعتِ در کٌار فرد بیوار بَدُ اًذ ٌَّ.ز هؽخص ًیعت ایي
ٍیرٍض ًخعتیي بار از طریق جاًَراى بِ اًعاى هٌتقل ؼذُ اظت یا از طریق ظطَح آلَدُ بِ ٍیرٍض.
تاریخچِ
اٍلیي هَرد بیواری در ظپتاهبر 2152در هردی  91ظالِ در عربعتاى ظعَدی کؽف ؼذ کِ بِ هرگ بیوار اًجاهیذ .ایي هرد چٌذ
رٍز قبل از آى بِ دبی ظفر کردُ بَد.یک گًَِ ؼذیذتر ایي ٍیرٍض کِ تصَر هی ؼَد از خفاغ ًاؼی ؼذُ باؼذ در ظال 2112
اپیذهی جْاًی ظارض را هَجب ؼذ کِ حذٍد ً 911فر را بِ کام هرگ کؽاًذ.

هٌؽا ٍیرٍض
پصٍّؽگراى احتوال هی دٌّذ ،ایي ٍیرٍض در اثر جْػ در بذى جاًَراى یا پرًذگاى ایجاد ؼذُ باؼذ .هاًٌذ هیوَى ٍؼتر.

ٍیرٍض کرًٍا 2156
از اٍاخر دظاهبر ٍ 2156یرٍض تازُ ای در ؼْر ٍٍّاى چیي ؼیَع پیذا کردُ کِ جاى تعذادی را گرفتِ ٍ بیػ از ّسار ًفر ّن
ابتال ؼذُ اًذ .عالئن بیواری ؼاهل تب ٍ گاّی هؽکالت تٌفعی هاًٌذ تٌگی ًفط،گلَ درد آبریسغ بیٌی اظت.اٍلیي هبتالیاى ایي

بیواری در ٍٍّاى چیي در بازار خَراک دریایی کار هی کردًذ یا در آًجا حضَر داؼتٌذٍ.لی با تَجِ بِ گعترغ بیواری در افرادی

کِ با حیَاًات در تواض ًبَدًذ ظازهاى بْذاؼت جْاًی اًتقال اًعاى بِ اًعاى را ًیس هذ ًظر قرار دادُ اظت.
پیؽگیری
رعایت بْذاؼت فردی ،ؼعتؽَی هکرر دظتْاٍ پرّیس از رفتي بِ هکاى ّای ؼلَغ ٍ ظربعتِ

