
 

 

 

 

 

 

 

 "مود جوم" دروم رد نداد شرازگ

 
 ،دننک یم تیادھ یدوبھب تمس ھب کیمدناپ یضیرم کی ھحوبحب رد ار دوخ یاھروشک اھ تلود ھک روطنامھ ،نانیمطا مدع و یتابث یب تاقوا نیا رد
  .دنتسھ وربور یداصتقا و یعامتجا ،یحص یاھ شیوشت نیب نزاوت داجیا لاح نیع رد و ھنیطنرق و اھ تیدودحم شھاک عیاش شلاچ اب نونکا
 .دنتسھ COVID-19 دراوم نازیم شیازفا دھاش زین اھروشک زا یرایسب ،دبای یم شیازفا تاناتنا مود جوم زا سرت ھک روطنامھ ،لاح نیمھ رد

 

 

 

 
 ؟دینادب دیاب ار یزیچ ھچ

 

 1 لاوس

 ؟تسیچ مود جوم
 

 اھ تیباصم دادعت سپس و دشاب یم شھاک لاح رد رظن ھب سوریو ھب هدولآ دارفا دادعت ھک ینامز دوش یم ھتفگ یضیرم عویش هدیدپ ھب مود جاوما
  .دراذگ یم شیازفا ھب ور هرابود رگید تیعمج ای تیعمج نامھ رد

  .دبای یم شرتسگ دعتسم و ینوفع دارفا نیب سامت قیرط زا ینوفع یاھ یضیرم

  .دشاب کی زا رتشیب ناتنا یاراد دارفا طسوت هدش هدولآ دارفا نیگنایم دادعت ھک درک دھاوخ دشر ینامز ات عویش کی ،لرتنک یاھرایعم دوبن رد

 .مینیبب ار گرزب جوم کی یاج ھب رتکچوک "ھلق" دادعت کی تسا نکمم نینچمھ

 

 

SARS CoV2 لوا جوم رد زونھ ،هدحتم تالایا و دنھ دننام اھروشک رتشیب و دراد رارق یمدیپا فلتخم لحارم رد فلتخم یاھروشک رد 

  .دنتسھ

  .تسا هدادن رارق ریثأت تحت نامزمھ ای شور کی ھب ار اھروشک ھمھ یاھتمسق ھمھ یمدناپ ،نیا رب هوالع
 اب و فلتخم لحارم رد ار اھ تیدودحم اھ تلود زا یرایسب و ،دنتفر ھنیطنرق ھب اھروشک لخاد رد فلتخم یاھ نامز رد اھرھش زا یخرب

  .دندرک دازآ ناشدوخ تعرس
 رد و دنک کمک انورک سوریو شرتسگ ھب تسا نکمم ھچراپکی ییاشگزاب ھمانرب کی نادقف ھک دنا هداد رادشھ تحص ناسانشراک زا یخرب
 .دننک یم رفس دنراد یرتمک رایسب تاناتنا ھک یطاقن ھب هدید بیسآ قطانم زا مدرم اریز دھد شیازفا ار مود جوم دناوت یم عقاو

 

 

COVID-19 دراد دوجو نآ یدعب جاوما دروم رد شیوشت ھک تسین یضیرم نیلوا.  

 رد موس جوم کی مھ نآ زا سپ و ،دش عورش 1981 زییاپ یاھ هام رد رت هدنشک رایسب مود جوم کی ،ییایناپسا یازنالوفنآ یمدناپ یط رد

  .دمآ دیدپ 1919 راھب-ناتسمز

 COVID-19 ھباشم ازنالوفنآ نآ ھچرگا و ،دنداد تسد زا ار دوخ ناج 1918 لاس رد ازناولفنآ ریگ ھمھ یضیرم یط رد رفن نویلیم هاجنپ

 .دنشاب بقارم ردقچ دیاب اھ تیدودحم ندرک دازآ یارب یریگ میمصت رد اھ تلود ھک دھد یم ناشن یریگ ھمھ نیا اما ،تسین

 

 

 یضیرم داجیا رد ینعی ،دوب هدش رت هدنشک و دوب ھتفای شھج مود و لوا جوم نیب سوریو ھک دوب نیا موس و مود جوم رد ریم و گرم رتشیب لیلد
 یم رظن ھب .تسا هدشن ییاسانش 2020 ربماتپس زا لقادح ,SARS CoV2 سوریو رت هدنشک ھنوگ ھکنآ لاح .دوب هدش رترثوم گرم و دیدش

 .تسا ھعماج یاھراتفر و تاشیامزآ ششوپ حطس زا یعبات رتشیب و تسا نامز زا یعبات رتمک اھروشک لخاد رد تاناتنا شیازفا و طوقس دسر

  .دنوش یم ییاسانش تاناتنا زا یرتشیب دادعت ،دوش یم ھتشادرب ھنیطنرق ھک یماگنھ ای دبای یم شیازفا شیامزآ ھک یماگنھ

 .دوش یم شرازگ یرتمک تنوفع ،دوش یم مک شیامزآ ای دوش یم داجیاً اددجم ھنیطنرق ھک یماگنھ
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  .دورن نیب زا لماک روط ھب زگرھ تسا نکمم انورک سوریو ھک تسا هداد رادشھ یناھج تحص نامزاس
 یراتفر یاھوگلا ھب و دنریگن یدج ار انورک سوریو مدرم ھک دنوش یم رادیدپ یتروصرد ھک تسا هدرک دیکات یلامتحا بقاوع رب نامزاس نیا
 .دنتشاد اھ ھنیطنرق یرارقرب زا لبق ھک دندرگرب

 

 

 انورک سوریو مود جوم طسو رد دور یم ناتسمز تمس ھب ھک یلاح رد نونکا اپورا ،گرم و تنوفع جوم نیلوا زیمآ تیقفوم راھم زا سپ
  .دنک یم داجیا تسا هداد خر یھابتشا ھچ ھک نیا هرابرد ار یتالاوس نیا و - دراد رارق

 ھب دیاش رتشیب دادعت نیا ھچرگا ،دننک یم شرازگ چرام هام رد لوا جوم زا رتشیب ار COVID-19 ھب نایالتبم ھنازور دادعت روشک نیدنچ

 .دنا هدش تست دارفا زا یرتشیب دادعت ھک دشاب نیا رطاخ

 

 

 راشف تحت ددعتم یاھ نارحب یوس زا اھ روشک نیا ھک یلاح رد دنتسھ تاناتنا مود جوم ھناتسآ رد روشک ود رھ ،ناتسناغفا و نانبل رد
  .دنتسھ

 یاھ تیدودحم ھک روشک نیدنچ .دوش مھارف یداصتقا دوبھب ات دنھد شھاک ار اھ تیدودحم دنا هدش روبجم اھ تلود ،رگید یاھاج رد
 دنا هدوب انورک سوریو دراوم رد شھج دھاش ،هدحتم تالایا ھلمج زا ،دنا هدرک زاغآ اددجم ار دوخ لغاشم و دنا ھتشادرب ار انورک سوریو
 .دشاب یم ور شیپ یاھ شلاچ هدنھدناشن ھک

 

 

 یسفنت یضیرم مود جوم کی زا اھ سرت تسا هدیسر دروم نویلیم 6 زا شیب ھب ھک ،دنھ رد COVID-10 دراوم دادعت ریخا ندش رو ھلعش

  .تسا هداد شیازفا ار

  .دوب دھاوخ شدرگ رد ام عماوج ردً الامتحا دشاب یم COVID-19 لماع ھک SARS-CoV-2 سوریو ،اود ای نسکاو کی دیلوت نامز ات

  .تسین مولعم زونھ درک دنھاوخ داجیا ،دیلوت لاح رد یاھ نسکاو ھک یتینوصم تدم و ھجرد ،لاح نیا اب
 دنشاب ھتشاد دوجو تسا نکمم ھک یحص تارطخ و یدرف یاھ یدازآ ھب زاین نیب ات دنشالت رد ناھج رسارس رد یحص عجارم و اھ تلود
 .دننک داجیا نزاوت

 

 2 لاوس

 

 ؟دوب دھاوخ رت هدنشک مود جوم ایآ

 

 اب یا ھبحاصم رد هدحتم تالایا یاھ یضیرم ھیاقو و لرتنک زکرم رد یمومع تحص شنکاو و یگدامآ رتفد قباس سییر ،ناخ یلع رتکاد
 عویش نیدنچ دناوت یم ھک ینعم نیا ھب ،دنک یم ھیبشت گرزب ھلق کی ھن و هوک ھتشر کی ناونع ھب ار مود جوم ,NPR ییویدار هاگتسیا

COVID-19 دشاب ھتشاد دوجو نامزمھ. 

 

 

 یدج راشف دناوت یم نیا و تسا ندش زاغآ لاح رد مود جوم دننام ھناگادج یاھ عویش زا یرایسب رد دسر یم رظن ھب ،ناخ رتکاد ھتفگ ھب
  .تسا ینونک هدید بیسآ داصتقا ھب یا ھبرض نیا ،دوش لامعا ھنیطنرف هرابود هرابود رگا و .دشاب روشک کی یارب

 سوریو ھب مدرم ھک تسا ینامز نیا .تسا یلامش هرکمین رد زییاپ رد ازنولفنآ لصف عورش دنک یم رت هدیچیپ ار تیعضو ھک یزیچ

 .دوب دنھاوخ ریذپ بیسآ تدش ھب COVID-19 لماع یانورک

 

 

  .دشاب رت هدنشک دناوت یم مود جوم ،لیلد نیمھ ھب

  .تسا یرورض ھعماج لاقتنا قیرط زا مود جوم رطخ ندناسر لقادح ھب یارب یفاضا تامادقا یارجا لیلد نیمھ ھب
 یراذگ ھلصاف ،اھتسد نتسش دننام یمومع تحص تامادقا زا موادم یوریپ نینچمھ و سامت یبایدر و شیامزآ شیازفا لماش تامادقا نیا
  .تسا ندز کسام و یعامتجا
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  .تسا یرورض ھعماج لاقتنا قیرط زا مود جوم رطخ ندناسر لقادح ھب یارب یفاضا تامادقا یارجا لیلد نیمھ ھب
 یراذگ ھلصاف ،اھتسد نتسش دننام یمومع تحص تامادقا زا موادم یوریپ نینچمھ و سامت یبایدر و شیامزآ شیازفا لماش تامادقا نیا
  .تسا ندز کسام و یعامتجا

 

 

 رد ار انورک سوریو هوبنا شیامزآ و تروص کسام زا یناھج هدافتسا ،تسا هدش رشتنم ایسآ ھعسوت کناب طسوت ھک یداصتقا لیلحت کی
  .دناد یم یرورض ار داصتقا ییاشگزاب یارب اھ شالت و ،ھنیطنرق یاھ تیدودحم ندرک دازآ شھاک ماگنھ

ADB ھب یضیرم ای مئالع دروم رد تاعالطا قیقد یاشفا یارب ار یا هزیگنا اریز دنک یم تیامح قوقح اب یضیرم یصخرم زا نینچمھ 
 یارب یعقاو سامت یاھوگلا داجیا و دیرجت یاھ لکتورپ یارجا یارب یلصا دیلک ھک ،دنک یم داجیا التبا ضرعم رد ای هدولآ هوقلاب نادنمراک
 .دشاب یم یضیرم عویش ندرک دودحم

 

 

 یارب و دننکن شاف ار دوخ یعقاو یتمالس تیعضو دنھد حیجرت تسا نکمم نادنمراک ،شاعم اب یضیرم یصخرم یایازم دوبن تروص رد
  دننک یفرعم راک یارب ار دوخ شاعم تفایرد
 یم بیغرت ،دنتسھ ھنیطنرق ندرک دازآ رکف رد ھک ار ییاھروشک یمومع تحص یگدامآ و یعیبط یایالب بط رد هدش رشتنم لیلحت و ھیزجت
 ساسا رب ار میمصت ھنوگرھ و دنشاب ھتشاد رگن یلک یھاگدید ،ناھج لک رد ھکلب دوخ روشک رد تنوفع نازیم اھنت ھن نتفرگرظن رد اب ات دنک
 .دننک ذاختا یملع دھاوش

 

 

 - "دوب میھاوخ خیرات رارکت قیدصت ھب راچان ام تروص نیا ریغ رد" ،دنشاب هدامآ هوقلاب مود جوم یارب دیاب اھ تلود ھک داد رادشھ لیلحت نیا

 .1918 رد ایناپسا یازنالوفنآ یمدناپ ھب هراشا
 

 

 

 3 لاؤس

 

 ؟مھد صیخشت ار مود جوم ھنوگچ

 

  .درادن دوجو یمسر فیرعت چیھ مود جوم یارب

 نیا اب .دننک یم فیصوت مود جوم ناونع ھب ار دنشاب هدشادج نییاپ دادعت زا ھتفھ تشھ ات راھچ اب ھک دراوم شیازفا ناصصختم زا یخرب
 یم بوسحم لوا جوم زا یشخب ھکلب ،دنوش یمن ھتفرگ رظن رد مود جوم لومعم روط ھب دنتفا یم قافتا ھنیطنرق زا سپ ھک یدراوم ،لاح
 .دنوش

 

 

  .تسا ناھج رسارس رد ناراگن ھمانزور یارب شلاچ کی COVID-19 صاخ یاھ گرم ییاسانش

  .رتمک رگید یخرب ،دنشاب زاب ،سوریو زا یشان یاھ گرم مالعا دروم رد تسا نکمم اھ تلود زا یضعب

  .دشاب یم COVID-19 لماع سوریو ،SARS-CoV-2 ھب نایالتبم دادعت زا یرتمک نیمخت دوخ ،شرامش نیا

  .دنوش یمن ضیرم هدولآ دارفا زا یرایسب اریز

 .دنوش یمن هدید یحص متسیس چیھ طسوت زگرھ دنوش یم ضیرم ھک مھ یرایسب

 

 

WHO و گرم زا زگرھ یلدع بط و نارتکاد ،یلحم یحص تامدخ ناگدنھد ھئارا ،کوکشم دراوم ھمھ شیامزآ نودب ھک تسا هدرک ناعذا 

  .دش دنھاوخن هاگآ COVID-19 زا یشان یعقاو ریم

  .دنراد ار یضیرم نیرتدیدش ھک تسا زکرمتم یدارفا یور رب اھ شیامزآ اما

 .تفر دھاوخن باسح ھب دشاب ھتشادن یمئالع ھک یسکرھً اعطق و تفر دنھاوخن باسح ھب فیفخ دراوم زا یرایسب ،نیاربانب
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 .دنتسھ عوضوم نیا یسررب لاح رد ناھج رسارس رد ھناسر نیدنچ

 

 

 رد لیرپا هام رد اھ نفد ھک دنتفایرد اتراکاج یاھ کراپ و رھش هرادا زا اھ هداد قیقد یفاکشوم رد زرتیور ناراگنربخ ،لاثم ناونع ھب
  .دندش تبث جوا یکیدزن

 .دشاب یمسر هدش تبث دراوم زا شیب رھش رد COVID-19 زا یشان یاھریم و گرم دادعت تسا نکمم ھک داد ناشن اھ هداد

 

 

 لبق نامز زا رتشیبربارب ھس ات ار داسجا اتراکاج یاھ ناتسروگ ھک تفایرد ربماتپس هام رد و هدوب ارجام نیا قیقد یسررب لاح رد هریزجلا
 .دندرک یم نفد COVID-19 یمدناپ زا

 

 

ً ابیرقت COVID-19 زا یشان ناگدش ھتشک دادعت تسا نکمم ،روشک 14 رد ریگ ھمھ یط رد یلک تافلت دروم رد زمیات لاشننیاف لیلحت قبط

 .دشاب یمسر هدش شرازگ یاھرامآ زا رتشیب 60٪

 

 

 .تسا هداد ماجنا عوضوم نیا هرابرد ار یبلاج یتسیلانروژ قیقحت زین زمیات کرویوین

 

 ات دھد یم ھئارا https://cutt.ly/sgmdC8G سردآ ھب ناراگن ھمانزور یارب ار یرازبا و تاکن یقیقحت مسیلانروژ یناھج ھکبش

 .دنیامن وجتسج تلود رامآ زا رتارف COVID-19 تافلت رامآ دروم رد قیقحت ماگنھ دنناوتب

 

 4 لاوس

 

 ؟تسیچ یا ھلگ تینوئصم

 

 ربارب رد دارفا یفاک هزادنا ھب نآ رد ھک دوش یم ھتفگ یا ھطقن ھب ،دوش یم ھتفگ زین تیعمج ای ھعماج ینمیا نآ ھب ھک ،یا ھلگ تینوصم
  .دوش لقتنم رگید درف ھب یدرف زا یناتنا لماع تسا دیعب ھک دنشاب مواقم یضیرم

 .دنوش یم تظفاحم - دنرادن تینوصم ھک یناسک ھلمج زا - ھعماج لک ،ھجیتن رد

 

 

  .ناتنا ای نویسانیسکاو :دنریگ یم ینمیا شور نیا ود زا یکی ھب یلک روط ھب دارفا

  .دنا هدوب ھچخرس و یرتفید ،لافطا جلف ،ھلبآ ھلمج زا ،رصاعم خیرات رد اھ یضیرم رتشیب یارب یا ھلگ تینوصم یارب یھار اھنسکاو

  .دنراد یزاس نمیا ھب زاین تظافح زا حطس نآ ھب یبایتسد یارب تیعمج زا ٪94 دودح ،کخرس دننام ،یرسم رایسب یاھ یضیرم یارب

 .دشاب دصرد 70 ات 50 نیب یدصیف نیا ھک دننز یم نیمخت نادنمشناد ،COVID-19 یارب

 

 

 و درک باختنا ،داد رارق راشف تحت ار ییاپورا یاھروشک زا یرایسب COVID-19 ھک یماگنھ راھب یط رد ار ھلگ تینوصم دئوس تلود

  .داد حیجرت ھناریگ تخس ھنیطنرق یاھشور ھب تبسن ار ھنابلطواد لرتنک تامادقا

 جنر و هودنا ،گرم ھب رجنم یژتارتسا نیا ،دئوس رد" :دنتشون و دندرک شھوکن ار تسایس نیا دئوس یناتنا یاھ یضیرم صصختم 25 اما

  .تسا هدش رھاظ رگید یاھروشک زا یرایسب زا رتھب دئوس داصتقا ھک درادن دوجو یا ھناشن چیھ نیا رب هوالع و تسا هدش

" .مینکن ھلباقم هدنشک ینوفع یضیرم کی اب ھنوگچ ھک میا هدش یا ھنومن ھب لیدبت ناھج ھیقب یارب ام ،رضاح لاح رد



 

 تسیلانروژ یامنھار

internews.org/covid-
19/journalists 

 

 

 

 تسخن ندش یرتسب و ناگدش ھتشک دادعت شیازفا اب یدوز ھب اما ،درک یزاب یا ھلگ تینوصم یژتارتسا کی اب سرام هام رد زین ناتسلگنا
 .دش فقوتم یژتارتسا نیا COVID-19 ھب ندش باصم لیلد ھب نوسناج سیروب ریزو

 

  .تسا تسردان "دنھد تسکش ار سوریو" دنناوت یم ھک تسا یوق یاھ یداب یتنآ یاراد دبای دوبھب تعرس ھب ھک یسک ھک جیار روصت نیا
 رد مھ زونھ و ،ریخ ای دننک تظفاحم ددجم یگدولآ ربارب رد ار صخش دنناوت یم یداب یتنآ رت فیعض یاھ خساپ ایآ ھک تسین صخشم
  .دراد دوجو یتاماھبا T لولس ینمیا عورش یگنوگچ دروم

 یم فاشکنا ار T یاھ لولس و یداب یتنآ زا رپ ملاس ینمیا خساپ کی ،دنوش یم التبم COVID-19 ھب ھک یدارفا دنھد یم ناشن ناققحم

  .دتفا یم قافتا یسوریو تاناتنا ریاس زا دعب ھچنآ دننامً اقیقد - دنھد

 .دنک ریذپ بیسآ هرابود ار دارفا و دبای شھاک جیردت ھب ناتنا ندش کاپ زا سپ اھ هام یط دناوت یم ندب ینمیا خساپ اما

 

 دیفس تایورک یعون T تارجح ھک یلاح رد دننک یناتنا ار تارجح اھ نژوتاپ ھک دنوش عنام دنناوت یم ھک دنتسھ ییاھ لوکلوم اھ یداب یتنآ

  .دنرب یم نیب زا ار یناتنا تارجح ھک دنتسھ نوخ

 و هدوب یفنم اھنآ سوریو شیامزآ ،دندرب رد ھب ملاس ناج COVID-19 زا ھک دنوش یم شرازگ دارفا زا یا هدنیازف روط ھب هدش دیرجت دراوم

  .دندش ضیرم و هدش هدولآً اددجم دعب اھ ھتفھ سپس

 .دنوش رتعیاش تسا نکمم اما تسا ردان دراوم نیا

 

  ؟دشک یم لوط تدم ھچ SARS-CoV-2 ربارب رد تینوصم :تسا نامز تدم یلصا ھلئسم

  .میتسھ یمدناپ نیا ھیلوا ھلحرم رد زونھ ام

 .تسا هدرکن یبایدر دارفا رد هام ھس زا شیب ار ینمیا خساپ یا ھعلاطم چیھ

 

  .تسا هدیچیپ جیاتن

  .دنتسھ نمیا تدش ھب زونھ هام ھس زا سپ مدرم دسر یم رظن ھب دنیوگ یم یلحم ناققحم ،کرویوین رھش رد

 هدش باصم دارفا زا ٪40 ،نیچ رد وژناو ھقطنم رد و دبای یم شھاک تدش ھب هرود نآ رد ینمیا ھک داد ناشن ندنل رد ھعلاطم کی اما

 .)antybody-negative( دندش یداب یتنآ دقاف تعرس ھب COVID-19 دراوم زا ٪12.9 و تمالع نودب
 

 

 

 

 ؟مھد شرازگ دروم نیا رد مناوت یم ھنوگچ
 

 

1.  

 مود جوم نداد شرازگ ماگنھ نزاوت نتفای
 

 تحت سوریو ددجم دوع ندرک بوکرس و دوکر راچد داصتقا ددجم یزادنا هار نیب بسانم نزاوت نتفای یارب اھ تلود ،کش نودب
  .دوب دنھاوخ راشف
 شھاک یارب یداصتقا لیالد ھب ھک یا هدع نیب دینک داجیا ار یبسانم نزاوت تسیلانروژ کی ناونع ھب دیناوت یم ھنوگچ نیاربانب
 یمومع تحص تینما نیمات یارب اھ تیدودحم رت ھتسھآ ندش ھتشادرب ناھاوخ ھک رگید یخرب و دننک یم شالت تدش ھب اھ تیدودحم
 .دنتسھ

 

 :درک نشور دوخ ناگدننیب و ناگدنناوخ یارب ناوت یم ار ریز قیاقح
 

 یعامتجا و یداصتقا ،یسایس تدم ینالوط ھجوت لباق یاھ ھنیزھ داجیا ثعاب دناوت یم داصتقا ییاشگزاب تدم هاتوک یایازم
 .دوش
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 ،یگناخ تنوشخ ،ماو تخادرپ شیپ ،لغاشم رد تسکش ،یداصتقا تالکشم لامتحا ،دنشاب رت ینالوط اھ تیدودحم ھچرھ ،لاح نیا اب
 .تسا رتشیب ،ناناوج یارب هژیو ھب ،تدم ینالوط یراکیب و ناور تحص تارثا

 

 تدم ینالوط یحص بقاوع زا زونھ ام ،دنشاب راظتنا دروم نازیم زا رتمک اھ تیدودحم شھاک زا یشان یاھریم و گرم رگا یتح
 میرادن یھاگآ COVID-19 اب مدرم نتخاس ھجاوم

 

 کمک راک و بسک ییاشگزاب اب طبترم بارطضا شھاک ھب ات دیربب راک ھب دوخ شرازگ رد نزاوت کی داجیا یارب ار ریز دراوم دیناوت یم امش
 :دینک

 

  .ھناقالخ یاھداھنشیپ ھب زاین

 یزاجم سرادم زا ،دنا هدرک ییاسانش ار سوریو لاقتنا شھاک یارب ییوراد ریغ شور 275 جیربمک هاگشناد ناققحم ،لاثم ناونع ھب
 رد ھنیمز سپ یقیسوم فذح و دنورب دوخ یحارج تایلمع ای هاگشورف ھب دیاب عقوم ھچ دیوگ یم مدرم ھب ھک نیالنآ یاھ فص ات ھتفرگ
 .دنوش کیدزن مھ ھب رگیدکی ندینش یارب دنشابن روبجم دارفا ات یمومع یاھ ناکم

 

 تیدودحم یزاسدازآ لاح نیع رد و سوریو راھم یارب COVID-19 قالخ یژتارتسا کی ھب زاین و تلود دنمتردق یربھر ھب زاین 

  .دینک نایب ار اھ

 تروص رد ھنیطنرق زا سپ نارود ،دنتسین COVID-19 زا یشان یداصتقا تراسخ تخادرپ ھب رداق لغاشم زا یرایسب ھک یلاح رد

 .دوب دھاوخ ھنیطنرق ھلحرم زا رتدب ،هابتشا تیریدم

 

 یارب ار یضیرم لاقتنا نتشاد ھگن نییاپ یارب ناھج رسارس زا رگید یاھ روشک طسوت هدش ارجا زیمآ تیقفوم یاھرایعم زا یتوص دھاوش 
 .دینک ھئارا ناراذگ تسایس

 

 .دننامب نوئصم مود جوم رد ات مینک ھیصوت ار دوخ نابطاخم ھنوگچ .2
 

SARS CoV2 دوش یم لقتنم رگید درف ھب یدرف زا یتحار ھب و تسا قیرط زا ھلقتنم ناتنا کی لوا ھجرد رد.  

  .تسا رگید رفن 5 ات 2 ھب سوریو لاقتنا ھب رداق SARS CoV2 ھب هدولآ درف کی ،یویاقو تامادقا مدع تروص رد

 یاھ یدازآ هدننک دودحم و ھناریگتخس رظن ھب ھک یلاح رد - دننک یم لامعا ار یکیزیف ھلصاف ھک ییاھ ھنیطنرق دننام - یویاقو تامادقا

 .دننک یم تظفاحم گرم زا یھاگ یتح و یضیرم و ناتنا ربارب رد مدرم زا اھنآ اریز دنشاب یم ھماع تحص عفن ھب ،دنتسھ یصخش

 

 ندوب طاتحم زا یشان یگتسخ اب ندمآ رانک دننک یم رگیدکی اب رتشیب لماعت ھب عورش مدرم ھک روطنامھ ،ھنیطنرق یاھ تیدودحم ندش دازآ اب
  .دوب دھاوخ شلاچ نیرتگرزب ،دح زا شیب

 شناتسود اب ،دنک رفس هرایط اب تقو ھچ و ایآ ھک تفرگ دھاوخ میمصت درف رھ .دش دھاوخ رھاظ زور رھ زیمآ هرطاخم یاھراتفر رد توافت

 .دروخب اذغ ناروتسر رد ای دورب دیرخ زکارم ھب ،دنک رادید

 

 رطخ ساسحا تسا نکمم ھک یناسک اب دارفا لماعت هوحن تلاح نیا ھك تشاد راھظا ھلاقمرس كی رد )JAMA( اكیرمآ بط نمجنا ھلجم

  .دنک یم لکشم راچد هوقلاب روط ھب ار ناراکمھ و ناتسود ،لیماف یاضعا نیب طباور و دنک یم هدیچیپ ار دنشاب ھتشادن یھباشم
 و ناگدنناوخ ینمیا زا نانیمطا تیلوئسم امش یمومع تامدخ مسیلانروژ عفانم رطاخ ھب و تشاد دنھاوخ دوجو تارطخ ھکنیا زا رظن فرص

  .داد دنھاوخ شھاک ار یضیرم ربارب رد دوخ عافد COVID-19 ھب یگدولآ رطخ شھاک اب اھنآ اریز دیراد ار دوخ ناگدننیب

 :دینک یروآدای دوخ نابطاخم ھب دیاب ار ریز دراوم
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 یلم یاھ ییامنھار و اھ ھیصوت ھب نداد شوگ

 

 ،دنمادک مئالع ھکنیا ھلمج زا داد دھاوخ امش ھب ار COVID-19 ھب طوبرم تاعالطا نیرخآ WHO و امش روشک تحص ترازو ھیصوت

 .دیھد شھاک ار یضیرم ھب ندش باصم سناش ھنوگچ و دیھد ماجنا دیاب یراک ھچ دیا هدش باصم دینک یم رکف رگا

 

 .دیوشن لفاغ اھ تسد تفاظن زا

 

 

 امش تروص سپس و حوطس سمل :تسا یقاب نانچمھ تیعقاو اما ،دنشاب هدش ھتسخ نآ ندینش زا تسا نکمم امش ناگدننیب و ناگدنناوخ

 .تسا سوریو راشتنا شھاک یلصا لماع )تسد هدننک ینوفع دض زا هدافتسا ای( تسد یوشتسش و دوش یم امش رد یضیرم ثعابً الامتحا

 و کیتسالپ یور زور ھس ات ود ات و اوقم یور تعاس 24 ات ،سم یور تعاس راھچ ات دناوت یم انورک سوریو ھک دنا ھتفایرد نادنمشناد

 .دنامب هدنز گنز دض دالوف

 

 

 ھتفرگ رظن رد حیحص شور ھب اھتسد نتسش یارب ار ریز ھلحرم جنپ )CDC( هدحتم تالایا یاھ یضیرم ھیاقو و لرتنک زکارم

 :تسا

 

1.  

 .دینزب نوباص و ھتسب ار بآ ریش ،دینک رت )درس ای مرگ( ناور و زیمت بآ اب ار دوخ ناتسد

2.  

  .دینزب نوباص دوخ تسد حطس مامت ھب رگیدکی ھب اھتسد ندیلام اب

 .دینزب نوباص ار دوخ یاھ نخان ریز و دوخ ناتشگنا نیب ،ار دوخ ناتسد تشپ

3.  

  .دیھد شلام ھیناث 20 تدم ھب لقادح ار دوخ ناتسد
  ؟دیراد زاین رمیات ھب
 .دینک ھمزمز راب ود اھتنا ات ادتبا زا ار "کرابم تدلوت" گنھآ

4.  

 .دیھد وشتسش کاپ و ناور بآ ریز یبوخ ھب ار دوخ ناتسد

5.  

 .دینک کشخ اوھ رد ای و هدرک کشخ کاپ لامتسد کی زا هدافتسا اب ار دوخ ناتسد
 

 

 .دینکن یراگنا لھس یکیزیف ھلصاف دروم رد

 

 

 یاھ باختنا ماجنا اما ،تسا مھم رایسب دنتسیاب دوخ یاپ یور دننک یم شالت ھنیطنرق زا سپ ھک یلحم لغاشم زا تیامح ھچرگا
 .دشاب یم یرورض تسا یضیرم تیارس هار ھک درف ھب درف سامت ندرک دودحم یارب ھنادنمشوھ

 

 

 زا هدافتسا یلم ای یلحم یاھ تلود زا یرایسب ،دنتسھ یرورضً ابیرقت یعامتجا یراذگ ھلصاف تامادقا رانک رد نونکا تروص یاھ کسام
  .دننک یم یرابجا ار نآ یتح ای دننک یم قیوشت ار اھنآ

 زا ھک تسا یدارفا ریاس و دوخ نیب نما یاضف ظفح یانعم ھب ،دوش یم ھتفگ زین "یکیزیف یراذگ ھلصاف" نآ ھب ھک یعامتجا یراذگ ھلصاف

  .دنتسین امش لیماف

 و یلخاد یاضف رد ھچ دنتسین امش لیماف زا ھک رگید دارفا زا )وزاب 2 لوط ابیرقت( توف 6 لقادح ،یمسج ای یعامتجا ھلصاف داجیا یارب

 .دینامب رود زاب یاضف رد ھچ
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 دینک زیھرپ گرزب یاھ ینامھم یرازگرب زا
 

 

 اب یزاجم یاضف رد WhatsApp ای Zoom ،FaceTime ،Skype ،Google Hangouts قیرط زا ھکنیا زا سپ
 روط ھب رتدوز ھچ رھ دیھاوخب ھنیطنرق یاھ تیدودحم ندش دازآ اب ھک تسا یعیبطً الماک ،دیدوب طابترا رد دوخ ناتسود و هداوناخ
  .دینک تاقالم ار اھنآ یکیزیف
 ای لیماف اب گرزب یاھ ینامھم ینابزیم رضاح لاح رد ھک دینک ھیصوت دوخ ناگدننیب و ناگدنناوخ ھب دیناوت یم ،ندنام نوئصم یارب اما
 .دنزادنیب ریخأت ھب ار دوخ ناتسود

 

 

 رطخرپ هورگ رد و هدروخلاس اھنآ رگاً اصوصخ ،دھد یم شھاک ار ناشنازیزع ھب سوریو لاقتنا و اھنآ یالتبا لامتحا راک نیا
 .دنشاب

 

 

 دینک هدافتسا کسام زا یمومع ھیلقن لیاسو زا هدافتسا ماگنھ
 

 

 ھلصاف اریز دننک هدافتسا تروص یاھ کسام زا دنتسھ یمومع ھیلقن لیاسو زا هدافتسا ھب روبجم رگا ھک دینک ھیصوت دوخ ھناسر نابطاخم ھب
 دارفا زا تظفاحم یارب ھچ تروص کسام ،یناھج تحص نامزاس ییامنھار نیرخآ ساسا رب .تسا لکشم طیاسو نیا رد یعامتجا یراذگ

 زا یریگولج یارب هدولآ درف طسوت ندیشوپ( عبنم لرتنک یارب ھچ و )هدولآ درف اب سامت ماگنھ رد دوخ زا تظفاحم یارب( دوش هدافتسا ملاس

 .دوش هدیشوپ دیاب )نارگید ھب لاقتنا

 

 

 :تسا ریز دراوم لماش تروص کسام نمیا هدافتسا هوحن دروم رد WHO یاھ ییامنھار

 

1.  

 .دینک یراددوخ ،تسا نات تروص یور ھک ینامز کسام سمل زا

2.  

 دینک زیمت ار دوخ یاھ تسد کسام نتشادرب زا لبق

3.  

 رس ای شوگ تشپ یاھدنب طسوت کسام نتشادرب
4.  

 .دوش یراد ھگن ندش ھتسب لباق و زیمت ھسیک رد ،دیراد ار نآ زا ددجم هدافتسا دصق و دشابن فیثک ای رت کسام رگا

5.  

 .دینک کاپ کسام نتشادرب زا سپ ار دوخ ناتسد
 

 

 ،دننک یم تظفاحم نیریاس و اھنآ زا یا هزادنا ات هوقلاب روط ھب اھ کسام ھچرگا ھک دینک یروآدای دوخ نابطاخم ھب دیاب امش ،لاح نیا اب
 .تسا یتایح نانچمھ یحص تامادقا ریاس و یکیزیف ھلصاف تیاعر اما
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