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 ١ لاوس
 ؟تسا هدوب دنمدوسً البق یا ھلگ تینوصم ایآ

 هدش هدافتسا لافطا جلف و ھلبآ ،ھچخرس و نویروا ،کخرس دننام ییاھ یضیرم یارب نسکاو یژتارتسا کی ناونع ھب یا ھلگ تینوصم
 اھ یضیرم نیا ھتسویپ تیارس زا ات دنوش ھنیسکاو مدرم زا یا هدمع شخب ھک تسانعم نیدب یژتارتسا نیا دراوم نیا رد .تسا

 .دوش تظفاحم )ینمیا فعض یاراد دارفا دننام( دننک تفایرد ار نیسکاو دنناوت یمن ھک یریذپ بیسآ دارفا زا و دوش یریگولج

 

 ھلگ ینمیا اب دراد نسکاو ھک یضیرم رھ .دنوش یم ھنیسکاو راک تھج یا ھلگ ینمیا یارب یرتشیب دارفا ،دشاب رت یرسم یضیرم ھچرھ

 یسکرھ نیاربانب .دیریگب دوخ فارطا طیحم یاھ یرتکاب زا ار سوناتت یضیرم تسا نکمم امش ،لاثم ناونع ھب .دوش یمن فقوتم یا

 .دشاب یم نسکاو نتفرگ ،تظفاحم شور اھنت و دوش ناتنا نیا ھب باصم ھب دناوت یم تسا هدشن ھنیسکاو ھک

 

 ٢ لاوس
 ؟دوش کیدزن ١٩-دیووک لباقم رد یا ھلگ تینوصم ھب تسا ھتسناوت یروشک ایآ
 

 یاھروشک زا یرایسب COVID-19 ھک ینامز چرام هام طساوا رد ار یا ھلگ تینوصم دئوس تلود .تسا یفنم یعطق خساپ

 اما .داد حیجرت ھناریگتخس ھنیطنرق یاھشور ھب تبسن ار ھنابلطواد لرتنک تامادقا و ،درک باختنا ،داد رارق راشف تحت ار ییاپورا

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

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

 " .مینکن ھلباقم هدنشک یناتنا یضیرم کی اب ھنوگچ ھک میا هداد رارق یا ھنومن ناھج ھیقب یارب ام ،رضاح

 

 نآ دروم رد نداد شرازگ و یا ھلگ تینوصم کرد
 

 تسیلانروژ دومنھر

 

 ؟ینادب دیاب ار یزیچ ھچ
 

 رگید سوریو کی ھک دھد یم خر ینامز .دوش یم ھتخانش زین یعامتجا تظفاحم ای یعامتجا تینوصم ،میقتسمریغ تظفاحم ناونع ھب یا ھلگ تینوصم
 .دنتسھ نوئصم سوریو لباقم رد ھک دنک یم دروخرب یدارفا ھب راب رھ ھکنیا لیلد ھب دنک تیارس دناوتن

 

 قافتا لکش ود ھب دناوت یم نیا .دوش یم فقوتم یدیدج عویش عون رھ ،دنشابن ریذپ بیسآ سوریو ھب تبسن رگید تیعمج زا یفاک دادعت ھک یماگنھ
 :دتفیب

 

 .)یعیبط تینوئصم( دننک داجیا نآ ربارب رد ینمیا شنکاو نامز رورم ھب و دنوش باصم یضیرم نیا ھب دارفا زا یرایسب §

 .دنوش ھنیسکاو یضیرم نیا ربارب رد ینمیا ھب یبایتسد یارب دارفا زا یرایسب §

 

 نوصم نویسانیسکاو قیرط زا الثم یضیرم ھب تبسن تیعمج کی رد مدرم دصیف 40 ھک دھد یم خر ینامز یا ھلگ تینوصم ،اھ یضیرم یضعب یارب
 .دوش فقوتم نآ عویش ات دنشاب ھتشاد تینوصم یضیرم ھب تبسن دیاب مدرم دصیف 95 ات 80 ،دراوم رتشیب رد اما .دنوش

 

 داھنشیپ .دنھد شھاک ار 19-دیووک شرتسگ ات تسا هدش داھنشیپ یصاخ یاھ تلود طسوت ،ناتنا رب ینتبم یا ھلگ تینوصم درکیور ،نسکاو دوبن رد
 یاھ پورگ لاح نیع رد و دوش هداد دشاب یم 19-دیووک لماع ھک SARS-CoV-2 سوریو اب ندش هدولآ هزاجا رطخ مک یاھ پورگ ھب ھک تسا نیا
 .تسا رطخ زا رپ یژتارتسا نیا ھک دنا هداد رادشھ نادنمشناد زا یرایسب ،لاح نیا اب .دنوش دیرجت نادنملاس دننام رتریذپ بیسآ
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 ندش ھناور و ناگدش ھتشک دادعت شیازفا اب یدوز ھب اما ،تفرگ شیپ رد ار یا ھلگ تینوصم یژتارتسا کی چرام هام رد زین ناتسلگنا
 زا یھاتوک تدم یارب زین دنلھ .درک فقوتم ار نآ ،COVID-19 ھب ندش باصم رثا رد ھناخافش ھب نوسناج سیروب ریزو تسخن

 .درک اھر ار نآ مدرم و یحص عجارم راشف لیلد ھب تیاھن رد اما درک هدافتسا یا ھلگ تینوصم یژتارتسا

 

 دسر ھچ ،تسا هدشن هدافتسا عویش کی ھب خساپ یارب یژتارتسا کی ناونع ھب یا ھلگ تینوصم زا زگرھ یمومع تحص خیرات رد"

 ، Tedros Adhanom Ghebreyesus " .تسا زاس ھلئسم یقالخا و یملع رظن زا نیا .یناھج ریگ ھمھ یضیرم کی ھب

 لصاح سوریو ربارب رد مدرم زا تظفاحم اب یا ھلگ تینوصم" :تفگ اھ ھناسر ھب ریخا یتاعوبطم ھسلج کی رد ،WHO لکریدم

 ".نآ ضرعم رد مدرم نداد رارق اب ھن ،دوش یم

 

  ریذپ بیسآ صخش                هدش هدولآ صخش                 هدش نوصم صخش                     یضیرم لاقتنا   
 

  یا ھلگ تینوصم نودب                                     یا ھلگ تینوصم ھب ندیسر

 ٣ لاؤس
 دورب نیب زا ناھگان ییایناپسا یازنالوفنآ دننام COVID-19 ھکنیا لامتحا

 ؟تسا ردقچ
 

 .دش زاغآ نیچ بونج رد 1916–1915 ناتسمز رد ھک تشاد ھمادا لاس تفھ تدم ھب 1918 لاس )H1N1( ییایناپسا یازناولفنآ یمدناپ

 .دش اپورا دراو دندوب هدمآ اپورا ھب رگنس رفح یارب لوا یناھج گنج رد ھک ینیچ نارگراک اب یضیرم نیا

 

 رسارس رد گرم نویلیم 50 ھب رجنم و تشاد ھمادا جوم ھس رد ناھج رسارس رد یضیرم نیا ھک دھد یم ناشن اھریم و گرم لیلحت و ھیزجت
 هدش هدولآ یعیبط روط ھب دوب شرتسگ لاح رد اھنآ رد سوریو ھک ییاھروشک رد تیعمج ٪40 ھک ینامز ،لاس ود زا سپ ،H1N1 .دش ناھج

 زا رتارف ،دیدج یاھ دلوت قیرط زا ،ریذپ بیسآ تیعمج اریز ددرگ یمرب ھلاس رھ یضیرم نیا ."تفرن نیب زا" H1N1 اما .دش فقوتم ،دندوب

 .دنک یم دشر یا ھلگ تینوصم ھناتسآ

 

 نودب .تسا ھتشاد دوجو H1N1 زا ییاھ یمدناپ ای یمدیپا 2019 و 2017 ،2015 ،2012 ،2009 ،1977 ،1941 یاھلاس رد

 .دنام دھاوخ ام اب ،تسا هدنام یقاب ام نایم رد H1N1 ھک روطنامھ یضیرم نیا .دوش یمن وحم دوخ ِیدوخ ھب COVID-19 ،نسکاو

 

 باصم قیرط زا ھچ ( تیعمج کی رد یضیرم کی ھب تبسن تینوصم ھک یعطقم رد یا ھلگ تینوصم حیرشت رادومن

 .دوش یم فقوتم عویش کی شرتسگ ھک دسر یم یحطس ھب )هدرتسگ نویسانیسکاو قیرط زا ای دشاب هدش داجیا یعیبط ندش
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 ۴ لاوس
 ؟تسا کانرطخ ردقنیا COVID-19 نسکاو نودب یا ھلگ تینوصم ارچ سپ

 

 .دنریمب دیدش COVID-19 رثا رد تسا نکمم و دننامب یقاب سوریو ھب باصم نانچمھ تسا نکمم ناناوج
 

 انورک سوریو ھب یعیبط روط ھب و دننک ترشاعم ھعماج اب رترطخ مک ناناوج ات دوش هداد هزاجا ھک تسا نیا داھنشیپ نیا یلصا هروکفم
 نما یاھاضف رد ار دوخ یگدنز و دننک یم ظفح ار دوخ یعامتجا ھلصاف دنملاس دارفا دننام ریذپ بیسآ دارفا ھک یلاح رد ،دنوش هدولآ
 زا تظفاحم نمض و درک دھاوخ روھظ "یا ھلگ یعیبط تینوصم" حالطصا ھب ھک دنراد اعدا یژتارتسا نیا نارادفرط .دنھد یم ھمادا

 .دناسر دھاوخ لقادح ھب ار SARS-CoV-2 بیسآ ،داصتقا

 

 ناناوج گرزب تاعامتجا ندوب دازآ و سرادم و اھ ناروتسر ددجم ییاشگزاب ،کسام ندیشوپن ،یعامتجا ھلصاف فذح لماش یژتارتسا نیا
 یقاب نادنملاس زا تبقارم زکارم ای ھناخ رد یمولعمان نامز تدم یارب دنوش یم روبجم هدروخلاس و ریذپ بیسآ دارفا ھک یلاح رد دشاب یم
 .دننامب

 

 .دشاب یم هدننك هارمگ ،دنتسھ دیدش تاناتنا ھب ندش باصم یارب یرتمک رطخ رد ناناوج ھکنیا روصت دنھد یم رادشھ نادنمشناد اما

 و .دنراد رارق دیدش دیووک رتشیب رطخ رد یدبک ای یبلق طیارش ،تباید ،ینمیا تالالتخا ،یقاچ ،مسآ دننام ییاھ یضیرم ھب باصم ناناوج
 یرایسب و دنا هدش دیدش تاناتنا راچد زین دنسر یم ملاس رظن ھب ھک یناناوج زا یرایسب ،دنشاب یم فیفخ ناناوج رد تاناتنا رتشیب ھچرگ
 .دنا هدرم یضیرم رطاخ ھب زین

 

 ھلاقم کی .دراذگب ریثات ناناوج یور رب دناوت یم ھنوگچ COVID-19 ھک دھد یم ناشن ربماتپس هام رد هدش رشتنم دیدج یاھ ھتفای

 تالایا رد ھلاس 34 ات 18 لاسگرزب 3200 زا شیب نایم رد ھک داد ناشن JAMA Internal Medicine رد هدش رشتنم یتاقیقحت

 و دنتشاد جایتحا یکیناکم نویسالیتنو ھب %10 ،دنتشاد زاین هژیو تبقارم ھب %21 ،دندش یرتسب ھناخافش رد یضیرم نیا اب ھک هدحتم

 روبجم یدوبھب ھمادا یارب -ضیرم 99- دصیف 3 ،دندوب هدنام هدنز ھک یناسک نیب زا            .دنتشذگرد - رامیب 88 - ٪ 3 ابیرقت

 .دندش یرگید یحص زکرم ھب لاقتنا ھب

 

 .دنتسھ سوریوانورک ناگدنھد لاقتنا نیلوا ھب ندش لیدبت لاح رد ناناوج ،اھروشک زا یرایسب رد ھک داد رادشھ تحص یناھج نامزاس
 هام ھب تبسن دراد یراکشآ زیامت ھک دنا هدش تفای لاس 40 زا رتمک دارفا ردً اریخا نیپیلیف و ایلارتسا رد هدش دییأت تاناتنا زا یمین زا شیب
 .تسا هداد خر لاس 40 ریز دارفا رد ریخا تاناتنا زا ٪ 65 ،نپاژ رد .دندوب رتشیب دنملاس ناضیرم ھک لبق یاھ

 

 و ردپ دننام رطخرپ هورگ دارفا اب تسا نکمم اھنآ .دنتسین هاگآ دوخ ندش یناتنا زا یرایسب ،تسا فیفخ بلغا ناناوج رد مئالع ھک اجنآ زا

 ناضیرم ،دنملاس دارفا :دھد یم شیازفا ار دارفا نیرتریذپ بیسآ ھب یضیرم تیارس رطخ رما نیا .دننک یگدنز دوخ ماوقا ای ریپ ردام

 .دننک یم یگدنز رادروخرب مک ییاتسور قطانم و تیعمجرپ یرھش قطانم رد ھک یدارفا ،تدم ینالوط تبقارم تحت دارفا ،یداع

 

 دنک یمن نیمضت رمع مامت یارب ار ینمیا ،سوریو ھب ندش باصم راب کی
 

 تدم ھچ ات ناتنا زا یدوبھب زا سپ درف ھک دنیوگب دنناوت یمن زونھ نادنمشناد ،تسا دیدج سوریو کی SARS-CoV-2 ھک اجنآ زا

 .دشاب ھتشاد ھمادا هام دنچ یارب دناوت یم اھنت دارفا زا یخرب رد تینوصم ھک دنک یم هراشا ددجم ناتنا ریخا دراوم .دوش یم تظفاحم
 دارفا زا دنناوت یم تدم ھچ هدنیآ یاھ نسکاو تسین مولعم نینچمھ ھکلب ،دنتسھ رطخ رد ھتفای دوبھب ناضیرم اھنت ھن ھک تسانعم نادب نیا
 دننک تظفاحم

 

 سوریو ربارب رد ینمیا ھک دھد یم ناشن ،تسا ھتفرگن رارق )peer-review( نایاتمھ دییات دروم زونھ ھک ،دیدج ھعلاطم کی

SARS-CoV-2 ثعاب ھک COVID-19 اھلاس یتح دیاش ،رتشیب رایسبً الامتحا و - هام شش یارب لقادح دناوت یم دوش یم - 

 .دبای ھمادا
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 نالاسنالک رتشیب .دندوب ھتفای دوبھب COVID-19 زا ھک دوب هدحتم تالایا رد لاس 81 ات 19 زا لاسنالک درف 185 لماش ھعلاطم نیا

 ھتفای ایآ دوش صخشم ات تسا زاین یرتشیب تاقیقحت ھکنیا ھلمج زا ،تسا هارمھ ییاھ تیدودحم اب ھعلاطم نیا .دنتشاد فیفخ یضیرم
 هدید یدوبھب زا سپ ینامز فلتخم یاھ هرود نیب رد ای دنتشاد یرتدیدش ناتنا ھک یدارفا ،دارفا زا یرتگرزب هورگ نایم رد یھباشم یاھ
 .دنوش یم

 

 ھک تسا ینعم نیا ھب هدننک ینوفعدض ینمیا .دوش یم هدیمان "هدننک ینوفعدض ینمیا" ھک دننک یم داجیا ار یزیچ اھ یضیرم زا یخرب

 ھلبآ ھب یکدوک رد رگا ،لاثم ناونع ھب .تسا مک رایسب یضیرم نآ ھب ددجم ندش باصم لامتحا ،راب نیلوا یارب ندش هدولآ زا سپ

 .دنوش یم هدولآ مود راب یارب دارفا زا یمک دادعت و دوش یم دیلوت امش ندب رد یوق ینمیا کی ،دیشاب هدش هدولآ )Varicella( ناغرم

 

 دوجو راب کی زا شیب کخرس ھب دارفا ندش باصم زا ردان یاھ شرازگ ھچرگا ،دریگ یم رارق هورگ نیا رد زین کخرس ،یلک روط ھب
 یسوریو( SARS-CoV-2 دننام ،دنوش یم ندب دراو ولگ و ینیب یطاخم یاشغ قیرط زا ھک ییاھ سوریو ھک تسا نیا دب ربخ .دراد

 سوزر یاھ نومیم یور رب ھعلاطم زا لصاح جیاتن .دننک یمن داجیا هدننک ینوفعدض ینمیاً الومعم ،)دوش یم COVID-19 ثعاب ھک
 یسفنت قرط رد سوریو ریثکت زا اما دننک یم تظفاحم دیدش یضیرم ربارب رد اھ ھیر زا یشیامزآ یاھ نسکاو دھد یم ناشن کاکام
 .دنوش هدولآ SARS-CoV-2 ھب دنناوت یم مھ زونھ دارفا ھک تسا ینعم نادب نیا .دننک یمن یریگولج یناقوف

 

 ۵ لاوس
 ھتشاد هارمھ ھب ار یا ھلگ تینوصم دنناوت یم COVID-19 لوا لسن یاھ نسکاو ایآ
 ؟دنشاب
 

 ناملآ BioNTech و Pfizer ،ییاھن جیاتن رد .دشاب یسرتسد لباق دیاب ینمیا ھناتسآ ،دش دیلوت COVID-19 نسکاو ھک یماگنھ

 و ،ھیلوا لیلحت و ھیزجت رد دوجوم ٪90 زا رتھب یتح ،دراد ییاراک ٪95 اھنآ COVID-19 نسکاو ھک دندرک مالعا ربماون 18 رد

 ود .داد دنھاوخ تساوخرد )FDA( اکیرمآ هدحتم تالایا یوراد و اذغ هرادا زا )EUA( یرارطضا هدافتسا زوجم تفایرد یارب اھنآ

 تیرثوم ٪94.5 اھنآ COVID-19 نسکاو ،موس ھلحرم ینیلاب تاشیامزآ ساسا رب ھک درک مالعا Moderna تکرش ،لبق زور

 70.4 ات نیگنایم روط ھب انورک سوریو نسکاو ھک درک مالعا ربماون 23 رد ،دروفسکآ هاگشناد یراکمھ اب AstraZeneca .دراد

 رد موس ھلحرم گرزب تاشیامزآ ھیلوا لیلحت و ھیزجت ساسا رب نیمخت نیا .دوش یم COVID-19 ھب التبا رطخ شھاک ثعاب دصیف

 .تسا هدمآ تسدب لیزرب و سیلگنا

 

 هدننک تابثا یاھ هداد ،لاح نیا اب .دشکب لوط هام 10 ات شش تسا نکمم ھک ،تسا FDA درادناتسا ھیدییأت زا رتعیرس EUA دنور

 شجنس یارب اھ هداد نیا زا ناصصختم یتروشم ھتیمک و FDA و دنشاب یم یرورض زوجم نتفرگ یارب زونھ تیرثوم و ینمیا

 .دننک یم هدافتسا رظن دروم لوصحم یایازم و تارطخ

 

 )COVID-19 دروم نیا رد( یصاخ یضیرم زا یریگولج رد نسکاو رثوم درکلمع نازیم شجنس یارب نسکاو تیرثوم حالطصا

 کی زا هزادنا ھچ ات نسکاو کی ھک دنک یم یسررب نسکاو تیرثوم تاعلاطم   .دور یم راک ھب هدش لرتنک یتاقیقحت یاھ طیحم رد

 ،دنھد یم ماجنا ار بتکم و ھفیظو ،ییاذغ داوم یاھ هاگشورف ھب نتفر دننام ییاھراک مدرم ھک ییاج ،"یعقاو یایند" رد صاخ یضیرم

 95 ،نسکاو شیامزآ کی رد هدننک تکرش 100 ھنومن زا هدافتسا اب ،دشاب ھتشاد ییاراک ٪95 نسکاو کی رگا .دناوت یم هدرک ھیاقو

 .دش دنھاوخ هدولآ COVID-19 ھب رفن 10 و دش دنھاوخن باصم یضیرم نیا ھب ضیرم

 

 تارثا دوب دنھاوخ رداق نادنمشناد ،دنوش عیزوت ناھج رسارس رد یدایز تیعمج نایم رد و دننک تفایرد ار FDA دییأت نسکاو ود رھ رگا

 ھب ھکنیا یارب تسا رت قیقد و رت نئمطم رایسب یحالطصا یعقاو یایند رد نسکاو تیرثوم .دننک ھبساحم یعقاو یاھ طیحم رد ار نسکاو

 .تسا رثوم -هدش لرتنک و یتاقیقحت طیحم کی رد طقف ھن- هرمزور یگدنز رد یضیرم زا یریگولج رد ردقچ نسکاو کی دییوگب ام

 

 

 تسیلانروژ دومنھر



 تسیلانروژ دومنھر

internews.org/covid-19/journalists  

 

 

 نیا ھک ینامز و دشاب ھتشاد %70 تیرثوم لقادح دیاب نسکاو کی ،یویاقو بط ییاکیرمآ ھلجم رد هدش رشتنم ریخا ھعلاطم کی ساسا رب

  .دنک فقوتم ار 19-دیووک عویش رثوم روط ھب ھک دوب دھاوخ رداق دوش قیبطت تیعمج %75 یارب نسکاو

 

 نسکاو ھک دندقتعم مدرم زا یا هدنیازف دادعت ،دنوش یم ھتشادنپ یمومع تحص تامادقا نیرت قفوم زا یکی ناونع ھب اھ نسکاو ھک یلاح رد
 ششوپ یاھ نازیم اریز دنتسھ نویسانیسکاو یاھ ھمانرب تیقفوم یارب هدنیازف دیدھت کی ھلئسم نیا .یرورضریغ ای دنتسھ نوصمان ای اھ

 .دنشاب یم شھاک لاح رد ناھج حطس رد نسکاو

 

 زا یخرب تیلاعف ،COVID-19 ھب شنکاو رد .دنشاب نسکاو دروم رد ھھبش و دیدرت یلامتحا ریثأت بقارم دیاب ناراذگ تسایس

 رس زا یشان هوقلاب لالتخا .دوش یم مدرم مومع نیب رد نسکاو ھب دامتعا رتشیب شھاک ثعاب و تسا هدوب راگزاسان ملع اب نارادمتسایس

 زا یخرب دناوت یم یملع قیقد و راگزاس تامولعم ھئارا .دشاب یتایح رایسب دناوت یم نسکاو زا هدافتسا یارب مدرم زا یشخب ندز زاب
 ھب یمومع دامتعا شیازفا تھج هدرتسگ یاھشالت ھکنیا رگم ،دباین دوبھب تسا نکمم نسکاو ھب دامتعا یلو دنک لیدعت ار نسکاو یاھدیدرت
 .دنوش ماجنا لک رد تلود و یحص یاھ متسیس ھب و ھماع تحص شنکاو ھب ،نسکاو ینمیا و تیرثوم

 

 .دھد یم شھاک ار تیعمج لک رد راشتنا لباق سوریو یلک نازیم یا ھلگ تینوصم ،دنوش ھنیسکاو تیعمج قافتا ھب بیرق تیرثکا یتقو

 دنناوت یمن ھک ریذپ بیسآ یاھ هورگ ات دوش یم ثعاب رما نیا .دنوش ھنیسکاو دارفا کت کت تسین مزال تظفاحم داجیا یارب ،ھجیتن رد

 لماک روط ھب ناوت یم یتخس ھب ار یسفنت تاناتناً اصاصتخا ھک دنھد یم رادشھ نادنمشناد ،دوجو نیا اب .دننامب نمیا ،دنوش ھنیسکاو

 .دنھد شھاک ار تیعمج نیب رد شدرگ رد سوریو نازیم ھک دنوش قیبطت یا ھنوگ ھب نسکاو یاھ تبون دنچ رھ - درک لرتنک

 

 ۶ لاوس
 ؟تسا ردقچ یا ھلگ تینوصم ھب ندیسر ھناتسآ
 

 ناصصختم ،ھناتسآ نییعت یارب .دراد یگتسب سوریو ندوب یرسم نازیم ھب یا ھلگ تینوصم یارب زاین دروم تیعمج تبسن

 ھک دننک یم هدافتسا "یساسا لثم دیلوت دادعت" ناونع تحت رادقم کی زا - یناتنا یاھ یضیرم لاقتنا ناصصختم - یژولویمدیپا

 .)دوش یم ظفلت رفص رآ( دوش یم هدیمان R0 بلغا

 

R0 یارب رفص رآ .دنک یم یریگ هزادنا ار دنک هدولآ دناوتیم ،دعتسم تیعمج کی رد یرسم درف کی ھک یدارفا دادعت SARS-CoV-

 هدولآ ار رگید رفن 3 ات 2 نیب طسوتم روط ھب ،یضیرم نیا ھب باصم درف کی دور یم راظتنا ،رگید ترابع ھب .تسا 3.2 ات 2 نیب 2

 .دنک

 

 .دنشاب نوصم دیاب تیعمج دصیف 80 ات 60 نیب یا ھلگ تینوصم ھب ندیسر یارب ھک تسانعم نادب نیا SARS-CoV-2 یارب

R0 شھاک لاح رد دراوم دادعت ور نیا زا و دنک یمن لقتنم یرگید صخش ھب ار یضیرم ،هدولآ درف رھ ھک دھد یم ناشن 1 ریز 

 لاح رد دراوم دادعت ھک دھد یم ناشن 1 یالاب R0 .دنزاس مھارف ار مزال یاھ تیامح ات دھد یم هزاجا عماوج ھبً الامتحا نیا ،تسا

 سوریو ،لاثم ناونع ھب .دنتسھ توافتم R0 یاراد فلتخم یاھسوریو .دشاب رگید تامادقا ای ددجم ھنیطنرق ھب زاین دیاش و تسا دشر

 زا ییالاب دصیف تسا زاین یضیرم تیارس زا یریگولج یارب نیاربانب ،تسا 18 ات 12 نآ R0 و تسا یرسم رایسب کخرس

 .دنوش نوصم نویسانیسکاو طسوت تیعمج

 

 ھک تیعقاو نیا اب هدنامیقاب ٪5 .دنوش ھنیسکاو تیعمج زا ٪95 دودح تسا زاین کخرس ربارب رد یا ھلگ تینوصم یارب ،WHO قبط

 .تسا دصرد 85 ات 80 نیب ھناتسآ ،لافطا جلف یارب .دنام دنھاوخ نوصم ،دوش یمن شخپ دنا هدش ھنیسکاو ھک یناسک نیب رد کخرس
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 ٧ لاوس
 ؟تسا سوریو نتفر نیب زا یانعم ھب 1 ریز R0 ایآ

 نیا ،دسرب 1 ریز ھب R0 ھک ییاج .تسا هدش فقوتم سوریو راشتنا ،دادعا ندوب حیحص ضرف اب ھک تسانعم نادب نیا ریخ

 .درک دنھاوخ هدولآ ار رگید رفن 100 زا رتمک ضیرم 100 رھً الثم ھک تسا ینعم نادب

 

 مھ زونھ مدرم و دنوش ضیرم تسا نکمم مھ زونھ مدرم اما .دوب دھاوخ رتکچوک لبق لسن ھب تبسن ناتنا زا یلاوتم لسن رھ

 رگا صوصخ ھب ،دنشاب سوریو لماک نتفر نیب زا دھاش اھروشک ات دشکب لوط یدایز تدم تسا نکمم .دنریمب تسا نکمم

 .تسا هدوب دب ھیلوا عویش

 

 ھب ،تشاد دنھاوخ دوجو زین یدعب یاھ ھلمح .تسین ناسآ یریسم نتشاد راظتنا و شمارآ یارب یلیلد 1 زا رتمک R0 ندید

 .دنربب لیلحت ار یلحم عبانم ھک دنوش یم گرزب یفاک هزادنا ھب یناسآ

 

 و اھتسد نتسش ،نسکاو ندوب رثوم زا نانیمطا و ندنام روبص :دراد دوجو لح هار کی اما ،درادن دوجو یا هداس لح هار چیھ
 یم ام بیترت نیا ھب ،سامت یبایدر و ھعماج حطس رد هدرتسگ یاھ شیامزآ یارب ندروآ راشف ،ھمھ زا رتالاب و ،ندز کسام
 .مینک لرتنک و ییاسانش دنریگب لکش ھک نامز رھ و اج رھ رد ار یلحم یاھ عویش میناوت

 

 ؟مھد شرازگ دروم نیا رد مناوت یم ھنوگچ
 

 تسا یرورض یویاقو تامادقا مھ زونھ ،نسکاو زا هدافتسا اب یتح ھک دینک یروآدای دوخ نابطاخم ھب -１
 

 نسکاو ھک تسا هدرک داجیا ار دیما نیا ربماون هام طساوا رد Moderna و Pfizer-BioNTech طسوت هدش مالعا جیاتن

COVID-19 رثوم زین یضیرم دض یاھ نسکاو ریاسً الامتحا ،نینچمھ و دریگ یم رارق سرتسد رد 2021 لاس لیاوا زا 

 .دوب دنھاوخ

 

 .تسا ینیب شوخ یارب یلیلد ،تدم ینالوط یاھ ھنیطنرق جنر و بیسآ زا بانتجا و گرم و یضیرم زا یریگولج زادنا مشچ

 تحص ھلئسم كی ناونع ھب COVID-19 ھب نداد نایاپ زا ام اما ،تسا ام قح ندرك قیوشت و ندوب راودیما ھچرگا اما

 تسا ینعم نیا ھب انورک سوریو دیدج نسکاو ایآ ھک دنشاب ھتشاد ار لاوس نیا تسا نکمم امش نابطاخم .میراد ھلصاف یمومع

 .دنراذگب رانک ار ندز کسام ای یعامتجا ھلصاف تیاعر دنناوتیم کیدزن هدنیآ رد ھک

 

 :دراد دوجو ھلئسم نیا یارب لیلد دنچ .دننک تیاعر ار اھرایعم نیا دیاب مھ زاب دننزب مھ نسکاو رگا یتح اھنآ .تسا یفنم خساپ

 

 ینمیا ات دشک یم لوط هام کی لقادح ھک ینعم نیا ھب ،تسا هزود ود نسکاوً الامتحا دوب دھاوخ سرتسد رد ھک ینسکاو نیلوا
 .دنکن ضیرم ار امش سوریو ھک دوش داجیا یا هزادنا ھب یفاک

 

 رد نیا .دنوش ھنیسکاو دنناوتب مدرم رثکا ھک تسا ینامز نیرتکیدزن 2021 ربماتپس لیاوا ای یالوج رخاوا ،تلاح نیرتھب رد
 عیزوت دنناوتب یلحم و یتلایا یاھ تلود ،دنوش دییأت یدوز ھب اھ نسکاو ،دننکن بانتجا ندز نسکاو زا مدرم ھک تسا یتروص
 ھمھ ھک یتعرس اب ار اھ نسکاو دنناوتب ییاود یاھ تکرش و دننک لمع تسا رارق ھک روطنامھ اھ نسکاو ،دننک یھدنامزاس ار
 .دننک دیلوت ،دنناوتب دنراودیما
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 :تسا ریز دراوم لماش تروص کسام نمیا هدافتسا هوحن دروم رد WHO یاھ ییامنھار

 

 دینک یراددوخ ،دوخ تروص یور کسام سمل زا
 دینک کاپ ار دوخ یاھ تسد کسام نتشادرب زا لبق

 رس ای شوگ تشپ یاھدنب طسوت کسام نتشادرب
 دینک یرادھگن ندش عمج لباق و زیمت ھسیک رد ،دیراد ار نآ زا ددجم هدافتسا دصق و دشابن کاپان و رت ،کسام رگا
 دینک کاپ کسام نتشادرب زا سپ ار دوخ ناتسد

 

 و ناگدنناوخ ینمیا زا دیراد ھفیظو ھماع تامدخ مسیلانروژ عفانم رطاخ ھب امش و دنراد دوجو نانچمھ تارطخ ،اھنیا ھمھ زا رظن فرص
 زا تظفاحم تسا ھتفای شھاک COVID-19 ھب یگدولآ رطخ ھکنیا روصت اب تسا نکمم اھنآ اریز دینک لصاح نانیمطا دوخ ناگدننیب

 :دینک یروآدای دوخ نابطاخم ھب دیاب ار ریز دراوم .دنراذگب رانک ار دوخ

 

 .دیھد ھمادا ار یلم یاھ ییامنھار و اھ ھیصوت زا یوریپ و نداد شوگ
 

 مئالع ھکنیا ھلمج زا ،دنھد یم امش ھب ار COVID-19 دروم رد تامولعم نیرخآ WHO و امش ھماع تحص ترازو یاھ ھیصوت

 .دیھد شھاک ار نآ ھب ندش باصم لامتحا ھنوگچ و دیھد ماجنا دیاب ھچ دیدش باصم نآ ھب دینک یم رکف رگا ،دنمادک

 

 .دینکن یراگنا لھس دوخ ناتسد تفاظن رد
 

 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 دیلک )تسد هدننک ینوفع دض زا هدافتسا ای( تسد یوشتسش و دوش یم نات ندش ضیرم ثعابً الامتحا
 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 گنز دض دالوف و

 

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

 :تسا ھتفرگ رظن رد حیحص
 

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

 ریز و ناتشگنا نیب ،دوخ ناتسد تشپ .دییوشب ار دوخ ناتسد حطس مامت نوباص هارمھ ھب رگیدکی ھب دوخ ناتسد ندیلام اب

 .دییوشب و دیلامب ار دوخ یاھ نخان

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

 .دینک
 یشکبآ کاپ و ناور بآ ریز یبوخ ھب ار دوخ ناتسد
 .دییامن
 اوھ راشف ای کاپ ھلوح کی زا هدافتسا اب ار دوخ ناتسد
 .دییامن کشخ

 

 

 دینکن یراگنا لھس یکیزیف ھلصاف تیاعر دروم رد
 

 تامیمصت ھک تسا مزال یلو ،تسا مھم ،دنوش هداتسیا دوخ یاپ یور دنراد شالت اھ ھنیطنرق زا سپ ھک یلحم لغاشم زا تیامح ھچرگا
 ھک ،یعامتجا ھلصاف .دنک یم ادیپ تیارس شور نیا ھب سوریو اریز دیریگب صخش ھب صخش سامت ندرک دودحم یارب یا ھنادنمشوھ

 نیرمت یارب .دنتسین امش لیماف زا ھک تسا یدارفا ریاس و دوخ نیب نما یاضف کی ظفح یانعم ھب دوش یم هدیمان زین "یکیزیف ھلصاف"

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

 .دیشاب ھتشاد ھلصاف زاب یاضف

 

 

 تسیلانروژ دومنھر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسیلانروژ دومنھر

 

 .دینک ناسرپ ار تسرد تالاوس ،دینک یم قیدصت ار ریز یاھ شلاچ ھکیلاح رد .1
 

 تینوصم دروم رد دودحم تامولعم

 

 نیا و دوش یم تینوصم ھب رجنم COVID-19 تنوفع ایآ ھکنیا ھلمج زا ،دنراد دوجو یددعتم ھتخانشان لماوع ،رضاح لاح رد

 دنا ھتفای دوبھب و هدش هدولآ ھک یدارفا رب تراظن یارب یرتشیب نامز تسا نکمم .دبای ھمادا تسا نکمم تدم ھچ تینوصم

 یا ھلگ تینوصم ھناتسآ نییعت یارب تامولعم نیا .دنھد یم ناشن ار یضیرم تینوصم تدم ھچ اھنآ دوش صخشم ات دشاب ترورض

 .دنتسھ یرورض

 

 

 راگزاسان تینوصم

 

 تیعمج نیب رد تینوصم اریز دنتفیب قافتا نانچمھ تسا نکمم اھ عویش ،دوش لصاح یا ھلگ تینوصم تیاھن رد رگا یتح
 .دشابن تخاونکی تسا نکمم یمومع

 

 

 نزاوت داجیا

 

 تحص نیب نزاوت داجیا ھب کمک یارب ،تسا نئمطمان و صخشمان COVID-19 یا ھلگ تینوصم ھب ندیسر ریسم رگا
 ؟دنشاب مزال تسا نکمم یلحارم ھچ ،ھعماج و داصتقا تیعضو دوبھب و یمومع

 

 

 .دنریگب رت یدج ار نآ ات دینک میھس COVID-19 اب طبترم یاھ تیلاعف رد دیاب ار ناناوج .2
 

 نیب رد یتح یضیرم دراوم دادعت شیازفا ،دوش یم رشتنم ھعماج رد سوریو ھک روطنامھ ھک دننارگن ناصصختم زا یرایسب
 یتحار ھب ار سوریو دنناوت یم ناناوج .دوش یم ریم و گرم شیازفا تیاھن رد و ھناخافش رد ندش یرتسب شیازفا ھب رجنم ناناوج

 دنتسھ سوریو یدج ضراوع یارب یرتشیب رطخ ضرعم رد ھک - دنتسھ یحص یا ھنیمز تالکشم یاراد ھک یناسک و نادنملاس ھب

 :دینک نشور ار ریز دراوم دوخ شرازگ قیرط زا دیناوت یم امش .دننک لقتنم -

 

 

 

 رتشیب COVID-19 شرتسگ رطخ ،دنشاب رت ینالوط تالماعت نیا ھچرھ و دشاب رتکیدزن نارگید اب اھنآ طابترا ھچرھ

 .تسا

 .دننک یم کمک COVID-19 عویش شھاک ھب اھ کسام
 و تسا رتراوشد رگیدکی زا دارفا ھلصاف ظفح اریز ،دنتسھ یرتشیب رطخ یاراد ینوریب یاھاضف ھب تبسن یلخاد یاھاضف
 .تسا رتمک یلخاد یاھاضف رد اوھ ھیوھت

 فارطا رد روضح ماگنھ ،یمومع یاھناکم رد ھک دینک یروآدای دوخ ناوج نابطاخم ھب ،دنشاب هدینش ار نیاً البق رگا یتح
 6 ،دنیوشب ار دوخ ناتسدً ابترم دیاب اھنآ .دننزب کسام ،تسین ریذپ ناکما یعامتجا ھلصاف ظفح ھک ینامز و دیدج دارفا

 زا ھک تسا هدرک ھیھت لاس 21 ات 15 دارفا یارب رازبا ھبعج کی )CDC( هدحتم تالایا یاھ یضیرم ھیاقو و لرتنک زکارم

-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 :تسا یسرتسد لباق ریز کنیل قیرط
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