
 

 
 

 چیست؟ كرونا ویروس

 .است زا بیماری  ويروس يك كرونا 

 .است رويت قابل مجهز میکروسکوپهاى با كه است كوچك بسيار ویروسى 

 .دارند را جدیدی ویروس ايجاد توانايى و تغییرند  قابل ویروسها 

 و شناسد نمی را جدید ویروس هنوز انسان بدن زیرا.  باشد خطرناک بسيار تواند می جدید ویروس 
 .ميشود انسانها بيمارى باعث و ندارد را ویروس اين برابر در دفاعی سيستم گونه هیچ بدن درنتيجه
 .است جدیدی ویروس چنین کرونا ویروس

 :ميشوند ذيل عاليم:دچار افراد كرونا ویروس  به ابتال اثر در 

  سرفه و بینی آبریزش • 

 تب• 

 تنفسی مشکالت • 

 .باشد خطرناک بسیار تواند می بیماری این سالخورده و ضعیف افراد برای 

 .دهند می دست از را خود جان بیماری این اثر در مردم از برخی  

 .کنند  الوده نيز را دیگر افراد تواند می كرونا ویروس به مبتال فرد 

 :مثال عنوان به 

 به  ويروس  انتقال باعث ميتوانند کنند می سرفه  و عطسه ديگر افراد مقابل در مبتال افراد وقتی 
 .شوند ديگران

 ست؟کجا از کرونا ويروس منشاء

 .امد بوجود چين وهان شهر در ٢٠١٩ دسامبر  ماه در بار اولين براى کرونا ویروس 

 .شدند مبتال ويروس اين به بسيارى  زمانى فاصله اين در

 

  ساعت ١٥ حدودا پرواز مدت هواپيما با و ميباشد کیلومتر 8،500 حدود المان با ووهان شهر فاصله 

 .كند سرايت آلمان به است ممکن بیماری این ، وجود این با .ميكشد طول

 :مثال عنوان به 

 أو خود كه حالى در ميباشد كرونا ویروس ناقل فرد اين.  کند می پرواز آلمان به چین از شخصی 
 طول روزى چند ان عاليم بروز تا ابتال زمان از بيمارى اين زيرا.ندارد اطالعى بيماريش از هم

 .ميكشد

 

 

  

 دهند؟ انجام بيمارى اين با مقابله در يتوانم کارهایی چه وستفالن-نوردراین در 

 .ميشويد سرفه و بينى ابريزش تب، : جمله من عاليمى داراى شويد ويروس اين به مبتال اگر 

 بيمارستان به شما شايد شرايطى در كنيد مشورت خانوادگيتان پزشك با عاليم اين به شدن دچار با 
 .شويد داده إرجاع

 :كنيد جلوگيرى كرنا ويروس به ابتال از ميكند كمك شما به ذيل موارد

 .بشویید را خود دستان مرتبًا. 

 .كنيد استفاده كاغذى دستمال از هستيد بينى ابريزش دچار اگر • 

 

 .است شده تهيه فالن وست نورد ايالت اجتماعی امور و بهداشت ، کار وزارت توسط مربوطه متن


