
 
 
 
 
 
 
 

 
"COVID داد شرازگ نآ دروم رد ناوت یم ھنوگچ و تسیچ "ینالوط 

 

 
 ھب و دینک تحارتسا یمک .دوب دھاوخ ازنالوفنآ ھیبش یزیچ ای ،دوب دھاوخ یگدنز هدننک دیدھت ای ھک دوب نیا COVID-19 تیاور ،رخاوا نیمھ ات

  .دیشاب ناوج رگاً اصوصخم تفای دیھاوخ دوبھب تعرس
  .دنبای یمن دوبھب تعرس نیا ھب دارفا زا یخرب ھک دراد دوجو شیازفا ھب ور یملع و یتیاور دھاوش اما
 رب و دنشاب ھتشاد ھمادا اھھام یھاگ و اھ ھتفھ دنناوت یم ھک دنراد دوجو دارفا رد یدج یبصع و یمسج مئالع دروم رد یا هدنیازف تاشرازگ
  .دنراذگب ریثأت یداع یگدنز یتح ای راک ھب تشگزاب یارب امش ییاناوت
  .تسا یفنم جیاتن ،دنھد یم 19-دیووک تست یضیرم زاغآ زا هام دنچ ای اھ ھتفھ زا سپ تدم ینالوط یاھ لماح نیا یتقو اما
 ؟دننک یم ساسحا ار سوریو تارثا مھ زونھ اھنآ ارچ سپ

 
 
 COVID-19 شیامزآ اب دارفا ھک دننک یم ھبرجت ار یمئالع نامھ ،دنتشاد یفنم شیامزآ ھجیتن ھک تدم ینالوط لماح دارفا ، طسوتم روط ھب
 .ھیلوا یضیرم زا یدوبھب زا سپ اھ هام یارب ییایوب نداد تسد زا و سفن یگنت ،یلصفم موادم یاھدرد ،یگتسخ :دنتشاد تبثم

 
 
 نامرد و قیقحت زا ار اھنآ و دنا ھتفای دوبھبً الماک دھد ناشن ھکنیا یاج ھب ،دھد یم رارق کاندرد و بیجع خزرب کی رد ار اھنآ ،یفنم ھجیتن اما
  .دنک فرصنم
 یارب اھنآ زا یرایسب و دننک تفایرد یتیامح دنمھف یمن ار اھنآ یرامیب لیلد ھک دوخ ناتسود و هداوناخ یوس زا دنناوتن تسا نکمم نایالتبم
 .دنریگ یم رارق راشف تحت ھفیظو ھب تشگزاب

 
 
 
 
 

 
 ؟ینادب دیاب ار یزیچ ھچ

 
 

 1 لاوس
 
 ؟تسا یبط حالطصا کی "ینالوط دیووک" ایآ
 
  .درادن دوجو رظن قافتا "تدم ینالوط دیووک" یبط فیرعت دروم رد رضاح لاح رد
 ای ھتفھ نیدنچ یدوبھب مدع تدم ینالوط دیووک :تسا هدش ھئارا 2020 ربماتپس لیاوا رد ایناتیرب یبط ھلجم تئیھ فرط زا یداھنشیپ ریز رد
 19-دیووک یضیرم لماع ھک SARS- Cov-2رظن زا درف هاوخ ،تسا COVID19 هدنھد ناشن ھک تسا یمئالع عورش زا سپ هام دنچ
  .ریخ ای دشاب هدش شیامزآ ،تسا
 ناشیاھ ھنیزھ تخادرپ تساوخرد ھک دنراد دوجو تدم ینالوط دیووک اب یدارفا اریز دنھد یم حیجرت ار فیرعت نیا یھاوخداد یاھ هورگ
 .دنشاب هدشن شیامزآ SARS-CoV-2 تنوفع رظن زا زگرھ اھنآ رگا ،دوش یم در ھمیب طسوت
 
 اھنت اھنآ اریز تسا هدرک اھر یحص یاھ متسیس یوس زا تیامح نودب ار هدش باصم دارفا و هدرک مگردرس ار نادنمشناد ینالوط دیووک
  .دنتسھ ندرک فشک لاح رد ار یضیرم تدمزارد تاریثاتً اریخا
 .دننک شالت ناش تیعضو قیدصت ای یبط تیامح تفایرد یارب تسا نکمم نایالتبم
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  .دنک یمن کرد لماک روط ھب ار COVID-19 زونھ ھک دنک یم ناعذا تحص یناھج نامزاس
 قیدصت اما ،تسا ھتفھ تشھ ات دیدش یضیرم یاراد دارفا یارب و ھتفھ ود فیفخ یضیرم اب ناضیرم یارب یدوبھب لومعم نامز ھک دیوگ یم نامزاس نیا
 .دنھد یم ھمادا یرت ینالوط تدم یارب ار مئالع ھک دنتسھ یدارفا ھک دنک یم
 

WHO ھتسخ دوز یلیخ شزرو ماگنھ( شزرو لمحت مدع ای موادم ھفرس ،طرفم یگتسخ لماش تسا نکمم مئالع یدراوم نینچ رد دیوگ یم 
  .دنشاب )ندش
 .دشک یم لوط یدایز نامز تدم ندب یدوبھب و دنک باھتلا داجیا یبصع و یقورع یبلق یاھ متسیس ،اھ ھیر رد دناوت یم سوریو نیا
 
 رظن ھب ھک تسا ییامنور لاح رد تدم ینالوط COVID-19 ھب نایالتبم دروم رد یرتدیدج تامولعم ھک تسا نیا تسا هدننک نارگن ھچنآ
  .دشاب ناضیرم نیا رد یزغم تدم ینالوط تالکشم هدننک داھنشیپ دسر یم
  .درک هراشا ندرک رکف تالکشم و ھجیگرس ،ھظفاح تالکشم ،یجیگ ھب ناوت یم دراوم نیا ھلمج زا
 ھب باصم ناضیرم ریاس و HIV / AIDS ناضیرم ،الوبا ناگدنامزاب ردً البق ار دروم نیا یناتنا-یبصع یاھ یضیرم ناصصختم
  .دنا هدرک هدھاشم یسوریو یضیرم

COVID-19 یلامتحا تاریثأت و ناگدنامزاب تدم ینالوط دوبھب دروم رد ییاھ شیوشت ھیلوا تاشرازگ نیا اما تسا دیدج یضیرم کی 
 .دننک یم داجیا ار زغم رب سوریو

 2 لاوس

 
 ؟دنناد یم ھچ دنوش یم ینالوط دیووک راچد دارفا ارچ ھکنیا دروم رد نونکات نادنمشناد
 
  .درادن دوجو یعطق خساپ چیھ اما ،دراد دوجو یدایز تارظن 
  .دشاب هدنام یقاب کچوک یاھ ھسیک زا یضعب رد نانچمھ اما دشاب هدش کاپ ندب رتشیب زا تسا نکمم سوریو
 نادقف رگا ،دینک یم ادیپ هدور رد ار سوریو ،دشاب ھتشاد دوجو تدم ینالوط لاھسا رگا" :دیوگ یم ندنل جلاک زگنیک زا ،روتکپسا میت روسفورپ
 .دشاب یم باصعا رد سوریو دشاب دوجوم ییایوب
 
 ھب بیسآ ثعاب ھک دوش لاعف شیب ینمیا شنکاو کی داجیا ثعاب و هدرک هدولآ ار ندب تارجح زا یعیسو فیطً امیقتسم دناوت یم انورک سوریو
  .دوش یم ندب
 .دناسر یم بیسآ دوخ ھب نانچمھ و ددرگ یمنرب لامرن تلاح ھب COVID-19 زا سپ ندب ینمیا متسیس ھک تسا نیا ھیضرف کی
 
  .دھد رییغت ار دارفا ندب یاضعا درکلمع تسا نکمم نینچمھ ناتنا
  .تسا دوھشمً الماک ،دنوش تدم ینالوط یسفنت تالکشم ثعاب و دنوش راکسِا راچد اھ ھیر ھک ینامز رما نیا

COVID-19 تسا هدش ناگدنامزاب یارب تدم ینالوط یحص تالکشم ثعاب ھک تسین یسوریوانورک اھنت.  
 اب تنوفع زا سپ ،تدم ینالوط تالکشم و تسا سوریوانورک هداوناخ زا ،تسا COVID-19 لماع ھک ،SARS-CoV-2 سوریو
 .تسا هدش هدید ،دنشاب یم سوریوانورک هداوناخ زا یرگید عاونا ھک )MERS( ھنایمرواخ یسفنت مردنس ای )SARS( دیدش داح یسفنت مردنس
 

SARS دش رھاظ نیچ رد 2002 لاس رد.  
 فیفخ یاھ بیسآ زا یخرب اما ،داتفا قافتا لاس ود یط رد ھیر یدوبھب نیرتشیب ھک داد ناشن ناضیرم یور رب ھلاس 15 یبیقعت ھعلاطم کی
  .دنام یقاب نانچمھ دودحمان روط ھب ھتفای دوبھب ناضیرم موس کی زا شیب رد ھیر
 دندش یم ثعاب ھک دنوب ییاھ یضیرم هدنھد ناشن ھک دنتفای MERS ناگدنامزاب نایم رد ار ھیر درکلمع یاھ یراجنھان نینچمھ ناققحم
 .دندش یم تدمزارد یسفنت تالکشم ھب رجنم دوخ ھک دنوش کیراب ییاوھ یراجم
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 3 لاؤس
 
 ؟دیوش دیدش COVID-19 ھب باصم دیاب ینالوط دیووک نتفرگ یارب ایآ
 
 مئالع ،دنراد COVID-19 اب ندش یرتسب ھب زاین ھک یدارفا دصیف 80 ھک دھد یم ناشن ایلارتسا یمومع نارتکاد یتنطلس جلاک یاھ هداد
  .دننک یم ھبرجت ار COVID-19 زا سپ
 اب ھک یناسک ینس نیگنایم و تسا نادرم ربارب ودً ابیرقت نانز رد ینالوط دیووک ھک دھد یم ناشن COVID مئالع ھعلاطم رد ھیلوا یاھدنور
  .دنوش یراذگ بسچرب "تدم هاتوک دیووک" ناونع اب تسا نکمم ھک تسا یدارفا زا رتشیب لاس راھچ دودح دننک یم ھعجارم لکشم نیا
  .تسا لاس 45 دنتسھ التبم ینالوط دیووک ھب ھک یدارفا ینس نیگنایم
 .دنشاب ینالوط هدننك لمح دنناوت یم زین ناناوج

 
 
 یم شرازگ ار تدم ینالوط میالع ھک نمزم طیارش یاراد دارفا و نالاسگرزب رب هوالع ھک داد ناشن هدحتم تالایا زا ھعلاطم کی
 دراوم ،دوخ ھیلوا ناتنا زا سپ ،دنرب یمن جنر یبط نمزم یاھ یضیرم زا ھک لاس 34 ات 18 نیب رفن جنپ رھ زا رفن کی ،دننک
 .تسا هدرک شرازگ ار ینالوط دیووک

 
 
-COVID تدم ینالوط تارثا دارفا زا یرایسب دنداد یم ناشن ھک درک یسررب ار تاقیقحت زا یعیسو فیط اکیرمآ یبط نمجنا ھلجم

  .دنا ھتشاد یفیفخ یضیرم طقف رگا یتح ،دنا هدرک ھبرجت ار 19
 .دراد دوجو اھنآ هدنیآ یتمالس یارب یزیر ھمانرب ای دارفا نیا زا تبقارم یارب نارتکاد ھب کمک یارب یمک تامولعم زونھ

 
 4 لاوس
 
 ؟تسانعم ھچ ھب نیا - دننک یم تبحص ")Brain Fog( یزغم ھم" دروم رد نایالتبم
 .دنتسھ نتخومآ لاح رد ،زغم دننام ،یسفنت متسیس زا جراخ یاھ مادنا رب COVID-19 ریثأت یگنوگچ دروم رد نادنمشناد و نارتکاد
  
  .تسا "19- دیووک یزغم ھم" ھب فورعمً اصاصتخا اھنآ زا یکی
 ندرک رکف و زکرمت رد لکشم ای ھظفاح دوبمک ساسحا فیصوت یاربً الومعم ھک تسا یحالطصا اما ،تسین یبط یحالطصا "یزغم ھم"
  .دوش یم هدافتسا حضاو
  .دنتسھ هدننک نارگن اھ شرازگ اما ،دشاب ھتشاد دناوت یم یددعتم میالع تیعضو نیا ھچرگا
 کی ،دروآ یمن رطاخ ھب ار دوب ھتفگ یو ھب ضیرم ھک ییاھزیچ قاتا زا جورخ ماگنھ ھک تسا هدرک تبث ار راتسرپ کی زمیات کرویوین
 دوب هدنارذگ البق ھک شا هزور 12 تالیطعت تسناوت یمن وا( تسا هداد تسد زا ار دوخ ھظفاح زا ینامز یاھ هرود یقورع بط صصختم
 .دسانشب ار شدوخ رتوم دناوت یمن لیکو کی و )دروآ دای ھب ار

 
 
  .دراذگب هرمزور یگدنز رب یبرخم تاریثأت دناوت یم یزغم ھم نیا
 دھدب سپ ار دربب ھناخ ھب ندرک تبقارم یارب دوب رارق ھک ار تسرپرس یب گس کی دش روبجم درک تبحص زمیات کرویوین اب ھک یلیکو
 تشاد یدیدش ریثات یو یلغش یگدنز رب ھلئسم نیا .دنک تبقارم یگناخ ناویح کی زا دناوتب یناور تیعضو نیا رد ھک دوبن نئمطم وا اریز
 دنک فقوتم ار ھفیظو یدوبھب نامز ات دش روبجم یو ھک یا هزادنا ات

 
 
  .دندرب یم جنر ھظفاح فعض زا 19-دیووک زا ھتفای دوبھب ناضیرم دصیف 34 دودح ھک تفایرد سیراپ رد ھسنارف هاگشناد ،تسوگآ رد

 .دنا هدرک شرازگ ار باوخ لالتخا اھنآ دصیف 31 دودح و دنراد لکشم دنھد یم ماجنا ھک ییاھراک یور زکرمت رد ھک دنتفگ رگید دصیف 28
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 ؟مھد شرازگ دروم نیا رد مناوت یم ھنوگچ

 
 
 

1.  
 .دیووک تدم ینالوط نیلماح نتخاس رت یناسنا یارب اھ ناتساد یور رب راک

 

 
 لرتنک یارب ییاھ هار لابند ھب تدم ینالوط نیلماح ای ینالوط دیووک ھب نایالتبم ،تدمزارد رد اھنآ تحص دروم رد نانیمطا مدع دوجو اب
  .دنتسھ دوخ یلبق ساسحا ھب تشگزاب و دوخ ندب ددجم
 اھنآ ھک دننک یم رکف ناتسود و نارتکاد و درادن لوبق ار اھنآ پگ یسک دنیوگ یم ،نمزم یگتسخ مردنس اب هژیو ھب ،ناضیرم زا یرایسب

 .دنزاس یم دوخ زا و هدرک لعج ار میالع
 

 
  .دوش یگدرسفا ھب رجنم تسا نکمم یتح و دشاب هدنھد رازآ و هدننکدرُخ دناوت یم نآ اب طبترم )stigma( گنن و مرش
 یدردمھ و دیفم یاھ ھیصوت رگیدکی ھب و دنزاسب کیرش ار دوخ یاھناتساد دنناوت یم اھنآ ،تدم ینالوط نیلماح نیا ھب تصرف نداد اب
  .دننک ھئارا
 اھنآ دوش یم ثعاب و ھتشاد تدم ینالوط دیووک زا نایامرفراک لماک یھاگآ رد یرثوم تاریثأت دنناوت یم دوخ ھبون ھب اھ ناتساد نیا

  دننک مھارف ،دنتسھ هدننک ناوتان میالع نیا راچد ھک ینادنمراک یارب ار یلام تیامح و تدم ینالوط یضیرم یتصخر
 ییاھرایعم ساسارب 19-دیووک زا یدوبھب فیرعت یارب یھاوخداد ھب دنناوت یم نینچمھ اھ ناتساد نیا ،ھماع عفانم مسیلانروژ رظن زا
  .دننک کمک COVID یفنم شیامزآ زا رتارف

 .دوش ھتفرگ رظن رد دیاب زین دارفا مئالع
 

2.  
 تدم ینالوط دیووک ھب نایالتبم یارب یھاوخداد یاھ پورگ زا شرازگ ھیھت

 
 
 ھب ار اھنآ یاھزاین ات دنھد رارق راشف تحت ار اھ تلود ات دنا هداد لیکشت کوب سیف رد ار ییاھ پورگ تدم ینالوط دیووک ھب نایالتبم
  .دنریگن رارق ضیعبت دروم یضیرم نیا اب دارفا ات دنھد شیازفا ار نایامرفراک و مدرم یھاگآ و دنسانشب تیمسر
  .دننک کمک ینالوط دیووک زا یھاگآ شیازفا ھب ییاھ پورگ نینچ نداد ششوپ اب دنناوت یم ناتسیلانروژ
 تیامح و قیقحت ،مارتحا تدم ینالوط دیووک نیلماح یارب ات مینک بیغرت ار یبط ھعماج و ھماع راکفا میناوت یم تسیلانروژ ناونع ھب ام
 .دننک مھارف

 
  .دنتشاد ھمادا 19- دیووک زا یدوبھب زا سپ هام راھچ ات مئالع نیا تفگ یوسنارف ھعلاطم نیا
  .دش ماجنا 19- دیووک ناگدنامزاب زا رفن 120 زا یکچوکً اتبسن هورگ یور رب ھعلاطم نیا
 روطنامھ ،دنک یم ھلمح زین زغم ھب سوریو نیا ،دوش یم بوسحم یسفنت یرامیب کی لوا ھجرد رد 19-دیووک ھچرگا ھک داد ناشن یرگید ھعلاطم
  .دش ھتسجرب زنیکپاھ ناج هاگشناد ناصصختم تاقیقحت رد ھک
 زا یزغم تارجح بیترت نیا ھب و "دندزد یم" ار اھنآ نژیسکا ات دننک یپک ار زغم تارجح هدولآ ار زغم انورک سوریو ھک دنتفای ییاھ ھناشن ناققحم
  .دنریم یم یگنسرگ
 .دنک یم نایذھ و یجیگ ،دردرس راچد ار ناضیرم رما نیا

 
  .تسا رتشیب ناضیرم نایم رد ھناخافش زا صیخرت زا سپ لوا یاھزور رد مئالع نیا ھک دنا هدرک دیکأت ناققحم
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3.  
 تسا مھم نابز

 
 راوشد دارفا یارب ار اھ تبقارم ھب یسرتسد و دنھد یم هولج زیچان ار ناضیرم جنر و درد "نمزم" و "مردنس" ، "تسپ" دننام یتاملک
  .دننک یم
  .دنا هدشن یسررب یتسرد ھب زونھ ھک دنتسھ یضیرم ھنیمز سپ یژولویزیف دروم رد یتاضورفم یاراد نینچمھ تاحالطصا نیا
 .تسا ینالوط ندش باصم زا سپ یضیرم زا دارفا ھبرجت ھک دنک یم نایب حوضو ھب ینالوط دیووک ،لباقم رد
 
  .دیمھف یم ار دینک یم باختنا ھک یتاملک ریثأت ھک دینک لصاح نانیمطا
 .دینزن ار 19-دیووک »هدننک شخپ« بسچرب اھنآ ھب و تسین زیمآ ضیعبت ھجو چیھ ھب ھک دینک هدافتسا ینابز زا
 
  .دنشاب یرسم تدم ینالوط دیووک ھب باصم دارفا ھک تسین دوجوم یکردم چیھ نونکات
  .تسا ھتشادن دوجو یصیخشت لباق سوریو نازیم تقو چیھ ،دنا ھتفرگ رارق شیامزآ دروم دارفا نیا ھک دراوم زا یرایسب رد
 .یلعف موادم ناتنا کی نتشاد ھجیتن ھن و تسا یلبق ناتنا ھجیتن ینالوط دیووک

 
4.  

 .دیراد ھگن زور ھب ار دوخ ،ملع اب هارمھ
 
 ھک یطلغ یاھرواب و اھ ھناسفا و دشاب قیقد دییوگ یم ای دیسیون یم ھچنآ ات دیوش انشآ 19-دیووک و SARS-CoV-2 اب و دیشاب زور ھب
  .دنکن تیوقت ار ،دنشاب یویاقو یاھ شالت عنام دنناوت یم
 .دننک کرد )stigma( گنا و ھعیاش ،دوخ یاھ سرت لباقم رد ار یعقاو تارطخ ات دینک کمک دارفا ھب
 
 ھک دوخ یاھ هداوناخ و ناتسود زا دنناوتب نینچمھ و دنوش هاگآ دیدھت زا اھنآ ات دیراذگب نایرج رد ار دوخ نابطاخم دیراد ھفیظو امش
 .دننک تبقارم دنشاب ار نآ ھبرجت لاح رد تسا نکمم

 
5.  
 .تسا ھتفر نیب زا نآ دیدھت دینک یم ساسحا رگا یتح دیھد ھمادا ار نآ تاریثأت و سوریو دروم رد شرازگ
 
 دنوش ھتسخ تامولعم مجح نیا زا امش نابطاخم ھک دراد دوجو رطخ نیا نیاربانب و تسا سرتسد رد 19-دیووک دروم رد یدایز تاعالطا
  .تسا ھتفر نیب زا دیدھت ھک دننک ساسحا و
 .دینک ادیپ تشحو داجیا نودب 19-دیووک و سوریو دروم رد ندرک تبحص و نداد شوگ ھب اھنآ بیغرت یارب یدیدج یاھ هار
 
 .تسا هدشن یفتنم COVID تدم ینالوط نیلماح یارب دیدھت ،دیشاب ھتشاد دای ھب

 
6.  

 دنریگب یدج ار 19-دیووک دیاب ھک دینک یروآدای ناوج نالاسگرزب ھب
 

 
  .دنراد تبثم 19-دیووک شیامزآ لاس 30 ریز لاسگرزب ناناوج زا یرتشیب دادعت اھزور نیا
 ھلصاف دیاب ھک روطنآ ناناوج زا یرایسب ھک میناد یم نینچمھ ام اما ،دشاب عیسو صیخشت و شیامزآ لیلد ھب تسا نکمم دادعا نیا ھچرگ
 .دننک یمن تیاعر ار یکیزیف
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 یروآدای دوخ ناوج لاسگرزب نابطاخم ھب ار عوضوم نیا دیناوت یم امش و دنریگب یدج ار سوریو ھک دنھاوخ یم ناناوج زا ناصصختم
  .دینک
 یاراد ھک یدارفا و رگید نالاسگرزب ھب یتحار ھب ار سوریو دنناوت یم ناوج نالاسگرزب ،مئالع دوبن ای و فیفخ مئالع تروص رد یتح
 .دننک لقتنم - دنتسھ سوریو یدج ضراوع زا یرتالاب رطخ ضرعم رد ھک - دنتسھ یتمالس یا ھنیمز تالکشم

 
 
 ھناخافش رد یرتسب ھب زاین و دنوش یم یدج ضراوع راچد اھنآ زا یخرب ،دنوش یم التبم دیدش تاناتنا ھب رتمک ناوج نالاسگرزب ھچرگا و
  .دوش تدم ینالوط دیووک ھب رجنم دناوت یم ھک دنراد هژیو یاھ تبقارم یتح و
 التبا یارب یرتشیب رطخ ضرعم رد زین یبلق یاھ یضیرم ای دبک ،تباید ،ینمیا تالالتخا ،یقاچ ،مسآ دننام ییاھ یضیرم اب رتناوج دارفا
 .دنتسھ دیدش دیووک ھب


